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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

  

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Kiekeboe is een kleinschalig kinderdagverblijf in Luyksgestel, opgericht in 

1998.  Vanaf 2001 is het kindcentrum gevestigd aan de Dorpstraat 30, de doorgaande weg te 

Luyksgestel. Achter het woonhuis van de houder staan twee gebouwen. In één apart gebouw is de 

dagopvang met twee groepen gevestigd. In het andere pand, dat aan de garage van het woonhuis 

grenst, wordt de buitenschoolse opvang (BSO) Kiekeclub aangeboden. In 2019 is het KDV van een 

VOF naar een éénmanszaak gewijzigd. 

  

De dagopvang heeft op de begane grond de groepsruimte voor de groep Kiekeboefjes en op de 

eerste etage voor de groep Kiekebengels. Beide groepen zijn verticale groepen met kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er worden per groep maximaal 14 kinderen gelijktijdig opgevangen. 

  

Beide groepen hebben twee slaapkamers en een sanitaire ruimte met een verschooncommode en 

peutertoiletten. Er is een grote buitenspeelruimte, die samen met de BSO wordt gebruikt.  

  

De houder heeft de intentie om met een peutergroep te starten, een aantal beroepskrachten gaan 

in 2023 de scholing van het VE programma 'Startblokken' volgen. 

  

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 28 kindplaatsen met registratienummer 

212189074. 
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Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van de afgelopen 3 jaar.  

  

Datum / soort 

inspectie 

Bevindingen 

14-01-2020 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen, beoordeeld. Er is geconstateerd dat de getoetste inspectie items 

voldeden aan de Wet kinderopvang. 

07-01-2021 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens deze inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel 

en groepen, beoordeeld. Er is geconstateerd dat de getoetste inspectie items 

voldeden aan de Wet kinderopvang. 

11-01-2022 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens deze inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel 

en groepen, beoordeeld. Er is geconstateerd dat de getoetste inspectie items 

voldeden aan de Wet kinderopvang.  

  

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op donderdag 5 januari 2023, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek. In dit 

inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd en flexibel toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich op de domeinen Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en Gezondheid en Accommodatie. 

  

Tijdens de huidige inspectie heeft een observatie plaatsgevonden op een donderdagochtend in de 

kerstvakantie. De toezichthouder is goed ingelicht door de houder en heeft gesproken met 

verschillende beroepskrachten. De documenten zijn digitaal opgevraagd. 

  

Conclusie 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

  

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

  

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

Pedagogisch beleid 

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

gestelde eisen. 

  

Kinderdagverblijf Kiekeboe hanteert een pedagogisch beleidsplan voor de dagopvang, waarin het 

binnen de organisatie geldende beleid verwoord is. 

  

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

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

  

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

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

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

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

de gestelde eisen. 

  

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld.  

  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ . Aan de hand van dit instrument worden 4 

basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven beoordeeld. Deze basisdoelen zijn: 

  

• het waarborgen van emotionele veiligheid; 

• het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

• het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie en 

socialisatie; 

• het overdragen van waarden en normen. 

  

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

  

Onderstaand volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de basisdoelen. 

  

Basisdoel: Emotionele veiligheid 
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Criterium uit het observatie-instrument:  

Energie en sfeer: Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag 

dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, 

tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn 

passend bij de situatie.   

  

Observatie: 

Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat kinderen zich vrij voelen om in de groep te spelen 

en te ontdekken. Als ze een verjaardag gaan vieren weten de kinderen zichtbaar wat ze kunnen 

verwachten. Ze gaan allemaal aan tafel zitten en de jarige job mag op de hoge feest stoel. Hij mag 

de instrumenten aan de kinderen uitdelen en samen zingen ze verjaardagsliedjes. Alle kinderen 

doen enthousiast mee. Sommige kinderen zingen mee en maken muziek met hun instrument, 

anderen bewegen mee op de muziek. Als de liedjes gezongen zijn, mogen alle kinderen de jarige 

job een hand en een knuffel geven. De beroepskrachten begeleiden de kinderen hierin. Als een 

kindje schrikt van een ballon en huilt, leggen de beroepskrachten uit wat er gebeurde en troosten 

ze het kind. Tevens zorgen ze ervoor dat het kind niet nogmaals schrikt. Samen maken ze plezier. 

  

Basisdoel: Persoonlijke competentie 

  

Criterium uit het observatie-instrument:  

Responsief: 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.   

  

Observatie: 

Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat de beroepskrachten de signalen van de kinderen 

herkennen en hiernaar handelen. Als een kindje de eerste tekenen van vermoeidheid toont (oogjes 

wrijven, beetje mopperen) dan benoemen de beroepskrachten dit en zorgen ze ervoor dat de 

activiteit wordt afgerond zodat het kindje kan gaan slapen. De beroepskrachten leggen het kind in 

bed. Een ander voorbeeld hiervan is dat beroepskrachten tijdig herkennen dat kinderen naar toilet 

moeten en hen aansporen om te gaan voordat er ongelukjes gebeuren. De kinderen zijn trots als 

ze zelf naar de wc zijn geweest. 

  

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

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 05-01-2023 op locatie) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 05-01-2023 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 05-01-2023 9.00-10.30u) 

• Website (https://www.kdvkiekeboe.com/) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid van de dagopvang KDV Kiekeboe, maart 2022) 

• Notulen teamoverleg (d.d. 11-10-2022 en 22-11-2022) 

  



 

 

7 van 22 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-01-2023 

Kinderdagverblijf Kiekeboe te Luyksgestel 

 

Personeel en groepen 

 

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

  

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• 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 

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

gedrag en personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

De 3 getoetste beroepskrachten, de houder en de BBL stagiaire zijn in bezit van een verklaring 

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

  

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.  

  

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

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

betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Opleidingseisen beroepskrachten 

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma's van 3 beroepskrachten 

ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder is tevens de pedagogisch beleidsmedewerker/coach, zij beschikt over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. Aangezien zij zelf ook werkzaam is als pedagogisch medewerker op de groep 

ontvangt zij zelf coaching van een externe coach. Deze externe coach is eveneens in bezit van een 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.   
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

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

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

   

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 52 en 1 is geconstateerd dat 

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

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

   

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

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

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

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

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven: 

  

  Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2023 

 2 2 

  

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

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

een tabel weergegeven: 

    

  Aantal FTE beroepskrachten  

1 januari 2022  10 

1 januari 2023  10 

  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van Kiekeboe de minimale ureninzet 

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

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

gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb. 

   

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Kiekeboe exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder heeft jaarlijks bepaalt, de wijze 

waarop hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch medewerkers worden ingezet, verdeelt 

over de verschillende kindcentra. Dit overzicht is schriftelijk vastgelegd in het document: 'Inzet 

pedagogisch coach beleidsmedewerker 2022' en inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 

  

De houder van Kiekeboe is zowel pedagogisch medewerker als pedagogisch coach en 

beleidsmedewerker. De houder beschikt over een HBO werk- en denkniveau (Sociaal pedagogische 

hulpverlening).  De uitvoering van de taken van pedagogisch beleidsmedewerker worden door de 

houder uitgevoerd. De houder coacht alle pedagogisch medewerkers van zowel het KDV als de 

BSO. Aangezien de houder zelf ook werkzaam is als pedagogisch medewerker, dient zij ook 

coaching te ontvangen. Dit vindt plaats door een externe coach waarmee de houder een 

overeenkomst heeft afgesloten.  
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De houder heeft de verdeling zodanig vorm gegeven, dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden. In 2023 zijn er binnen Kiekeboe 2 

pedagogisch coaches werkzaam, één intern en één extern. 

  

Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2023. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

  

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

  

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal 

kinderen 

Aanwezige kinderen tijdens de inspectie 

d.d. 05-01-2023 

Kiekeboefjes 0-4 jaar 14 11 

Kiekebengels 0-4 jaar 14 8 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 05-01-2023 op locatie) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 05-01-2023 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 05-01-2023 9.00-10.30u) 

• Personenregister Kinderopvang (d.d. 05-01-2023 geraadpleegd) 

• Landelijk Register Kinderopvang (d.d. 05-01-2023 geraadpleegd) 

• Website (https://www.kdvkiekeboe.com/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (3 diploma's) 

• (Praktijk)leerovereenkomst (d.d. 10-01-2023 ontvangen) 

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

• Opleidingsplan BBL (stageovereenkomst) 

• Ontwikkelplan PMIO 

• Presentielijsten (week 52 en 1) 

• Personeelsrooster (week 52 en 1) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid van de dagopvang KDV Kiekeboe, maart 2022) 

• Notulen teamoverleg (d.d. 11-10-2022 en 22-11-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (SPH) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Inzet pedagogisch coach 

beleidsmedewerker 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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

onderwerpen: 

  

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

  

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is geconstateerd dat de 9 voorwaarden van het getoetste item ‘Veiligheids-en 

gezondheidsbeleid’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

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

voorwaarden beschreven staan. 

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 

  

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 

• Achterwachtregeling; 

• EHBO-regeling.   

  

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

beroepskrachten een continu proces is. 

  

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

op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

  

De houder heeft voor Kiekeboe een schriftelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgelegd, dat 

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

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

wordt gehandeld, en houdt dit beleid actueel. 

  

Plan van aanpak 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn worden of zijn genomen. 

  

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

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

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

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

  

Inzichtelijkheid van het beleid 

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

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

opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Momenteel zijn alle beleidsstukken in te zien op het 

kantoor van de houder. Met de houder is besproken dat zodra de website in 2023 is aangepast het 
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professioneel is dat deze documenten op de website worden geplaatst. Zodat alles te allen tijde 

inzichtelijk is voor ouders, zonder dat ze erom hoeven te vragen.  

  

Achterwachtregeling 

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

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

  

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 

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

allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Er is geconstateerd dat de 6 voorwaarden van het getoetste item ‘Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

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

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

Brancheorganisatie kinderopvang, de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, 

Sociaalwerk Nederland). 

   

Het protocol bestaat uit 3 routes: 

  

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

het nieuwe, bijbehorende afwegingskader). 

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

• Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'. 

  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door  deze te bespreken in 

teamoverleggen. 

  

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

het stappenplan. 

  

De houder van het kindercentrum is de aandacht functionaris Meldcode kindermishandeling. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 05-01-2023 op locatie) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 05-01-2023 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 05-01-2023 9.00-10.30u) 

• EHBO certifica(a)t(en) (d.d. 06-01-2023 4 Oranje kruis certificaten ontvangen) 

• Website (https://www.kdvkiekeboe.com/) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid Veiligheid en Gezondheid 2022) 

• Plan van aanpak (Bijlage 5 Actieplan Veiligheid en Gezondheid 2022) 

• Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag (Protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor kdv Kiekeboe, maart 2022) 

• Personeelsrooster (week 52 en 1) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid van de dagopvang KDV Kiekeboe, maart 2022) 

• Notulen teamoverleg (d.d. 11-10-2022 en 22-11-2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

  

• eisen aan ruimtes. 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de 4 voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen 

aan de gestelde eisen. 

   

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

  

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

  

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 

  

Groepsruimte m² Maximaal aantal kinderen Beschikbare m² per kind 

Kiekenboefjes 51,1m2  14 3,65m2 

Kiekenbengels 55,6m2 14  3,9m2 

  

De locatie staat in het LRK geregistreerd met 28 kindplaatsen. Bij 28 kindplaatsen zijn er 

voldoende m² per kind beschikbaar.  

  

Buitenruimte  

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar 

aangrenzend aan het kindercentrum. Er is een grote zandbak, een ingegraven trampoline, een 

klimtoestel een kruiptunnel en diverse fietsjes en skelters.  

  

Slaapruimte 

Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een afzonderlijke 

slaapruimte voor het aantal op te vangen kinderen. De Kiekenboefjes hebben 2 slaapkamers op de 

begane grond en de Kiekenbengels hebben op de 1e etage 2 slaapkamers. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 05-01-2023 op locatie) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 05-01-2023 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 05-01-2023 9.00-10.30u) 

• Landelijk Register Kinderopvang (d.d. 05-01-2023 geraadpleegd) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid Veiligheid en Gezondheid 2022) 

• Plattegrond (d.d. 10-01-2023 plattegronden ontvangen) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid van de dagopvang KDV Kiekeboe, maart 2022) 

• Notulen teamoverleg (d.d. 11-10-2022 en 22-11-2022) 
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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 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 en gekoppeld aan de houder. 

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

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
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gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

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

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
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gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
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b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
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Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe 

Vestigingsnummer KvK : 000050358081 

Aantal kindplaatsen : 28 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Monique Henrica Gerarda Borrenbergs-Beljaars 

KvK nummer : 80999123 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sigrid Seerden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bergeijk 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5570 GA BERGEIJK 
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Planning 

Datum inspectie : 05-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 13-02-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


