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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In het onderzoek is op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen 
onderzocht op gebied van Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. 
 

 
Beschouwing 
Kinderopvang Kiboekoe is een particuliere kinderopvangorganisatie, die aangesloten is bij de 
Landelijke Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK). De agrarische kinderopvang geeft kinderen 
de mogelijkheid om kennis te maken met een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. De 
boerderij heeft veel ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen te bieden. 
  
Kiboekoe is op 6 augustus 2012 in exploitatie gegaan. Het kindercentrum is gevestigd op het erf 

van een melkveebedrijf in Knegsel. Het kindercentrum is ten dele in de stal gebouwd. Vanuit de 

groepsruimten hebben kinderen zicht op de activiteiten in de jongveestal. 
  
Kinderopvang Kiboekoe heeft twee verticale stamgroepen en een peutergroep voor de opvang van 
maximaal 41 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Er wordt dagelijks van 7.00 uur tot 18.00 uur 
opvang aangeboden. De peutergroep vangt elke ochtend kinderen op van 8.45 uur tot 11.45 uur. 

De houder wil na een interne verbouwing het aantal kindplaatsen uitbreiden naar 48. 
  
Naast kinderopvang wordt er ook buitenschoolse opvang aangeboden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
  
2013 

27-08-2013, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd na overleg en overreding  aan de 
getoetste voorwaarden voldaan. 
  
2014 
16-09-2014, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd na overleg en overreding  aan de 
getoetste voorwaarden voldaan. 

11-11-2014, incidenteel onderzoek n.a.v. een aanvraag van wijziging van het aantal 

kindplaatsen in het LRKP, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
2015 
28-04-2015, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
  

Huidige inspectie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 

 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland 
(januari 2015). 

  

  
Omdat het kinderdagverblijf in het Landelijk register Kinderopvang geregistreerd staat als een 
locatie met Voorschoolse Educatie worden binnen dit domein de betreffende items 
beoordeeld.  
   
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens het interview met de beroepskrachten en gedurende de observatie blijkt, dat de houder er 
voor zorgt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat 

instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve beschrijving 
uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  

De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagochtend in de peutergroep, er waren 8 kindjes 
aanwezig en één beroepskracht. 
  
Emotionele veiligheid 

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 
het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 
gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
 Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 

gemak voelen. Ze laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht. 
 Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Na de kringactiviteit, is er een wc-moment, waarna er fruit wordt gegeten. Daarna 
gaan de kinderen altijd naar buiten als het weer het toelaat. 

  
 Persoonlijke competentie 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 

 In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking. In de kring wordt er een boek voorgelezen, het onderwerp is afhankelijk van 
wat er onder de kinderen leeft op dat moment. Dit keer gaat het over de dieren van de 



 

5 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-12-2016 
Kiboekoe te Knegsel 

boerderij. Tijdens het fruit eten worden de fruitsoorten en hun kleur benoemd, en de kinderen 
mogen aangeven welke het grootst of het kleinst is. 

 Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig, en er wordt op de boerderij volop gebruik gemaakt van de omgeving om de 
leefwereld van de kinderen te verbreden. 

  
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

  
Observatie 
 De beroepskracht moedigt gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen de 

kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. 
 De beroepskracht zet zich in voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. 
  

  

Overdracht van waarden en normen 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 

  
Observatie 
 De beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 

consequente wijze. Ze geeft kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in 
omgang met andere kinderen. Ze is vriendelijk, luistert, leeft mee en werkt samen. 

  
  

Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de emotionele 
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen 
voldoende is gewaarborgd. 
  
 

 

Voorschoolse educatie 
 
In de peutergroep wordt op vijf dagdelen in de week (8.45-11.45 uur) het VVE programma 
aangeboden. 
Er is momenteel één kindje met een VVE-indicatie dat vier dagdelen in de week gebruik maakt van 
de opvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde dat er tenminste tien uur per week 
voorschoolse activiteiten aangeboden worden. 

  
Passende kwalificatie 
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een certificaat van het behalen van 
een VVE-bevoegdheid. 
  
Opleidingsplan  
De houder heeft een opleidingsplan voor het jaar 2016 opgesteld. Alle pedagogisch medewerkers 

volgen in 2016/2017 een scholing om het VVE certificaat te behalen. De opleiding zal in juni 2017 
worden afgerond. 

  
Programma voorschoolse educatie 
Op het kinderdagverblijf wordt het programma van de VVE-methode Uk en Puk gebruikt.  
  

Aandachtspunt: In het werkplan van de peutergroep is de verwijzing naar het programma wat 
gebruikt wordt voor de voorschoolse educatie (Uk en Puk) niet duidelijk beschreven. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (12-12-2016) 

 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12-12-2016) 
 Pedagogisch werkplan (O-04 Pedagogisch werkplan VAK versie 1.3 DOV (9 februari 2015)) 

 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 O-04 Pedagogisch werkplan VAK versie 1.4 PP (13 november 2015) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 

geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door het inzien van presentielijsten 
en personeelsroosters. 
  
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle aanwezige personen beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag (in het kader 
van de continue screening). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 

Alle aanwezige beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Kinderdagverblijf Kiboekoe heeft drie stamgroepen voor de opvang van kinderen. 
  

Stamgroep   Leeftijd Maximum aantal kinderen  

 De Kiepkes  0-2 jaar  9 

 De Kelfkes  0-4 jaar  16 

 De Schoapkes  2-4 jaar  16 

  
De houder wil stamgroep De Kiepkes wijzigen in een verticale groep van maximaal 16 kinderen 

voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
Hiervoor zal er eerst een verbouwing van de groepsruimte plaatsvinden. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Uit de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 50 in 2016 blijkt dat er voldoende 
beroepskrachten ingezet worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (12-12-2016) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12-12-2016) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten, stagiaire) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (ter plaatse ingezien) 
 Presentielijsten (ter plaatse ingezien) 
 Personeelsrooster (ter plaatse ingezien) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of 
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid.   
  
In de praktijk is beoordeeld of het vierogenprincipe in alle risicosituaties en -ruimten voldoende 
waarborg biedt. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd in september 2016. 
Er is gebruik gemaakt van de digitale risicomonitor voor de kinderopvang. 
De risico-inventarisatie is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. 

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn er actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 

  
De risico-inventarisatie en ongevallenregistratie worden in een teamoverleg besproken. 
  
Op grond van gesprekken met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids-en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op de 
juiste wijze in praktijk brengen. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die  is gebaseerd op de 
basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). 
  
De meldcode wordt twee maal per jaar in een teamoverleg besproken. 
  
In 2016 zijn de houder en zes beroepskrachten naar een training geweest. 
 

 

Vierogenprincipe 
 
De houder heeft een locatie gebonden beleid opgesteld, waarin het vierogenprincipe beschreven 
staat. Alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding, kunnen bij hun werkzaamheden 
gezien of gehoord worden door een andere volwassene. 
  
  

In de praktijk is gezien dat: 
- de houder in het kantoor aanwezig was 
- dat er meer dan twee pedagogisch medewerksters aanwezig zijn 
- dat ramen niet zijn volgeplakt met werkjes of versiersels 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (12-12-2016) 
 Observaties (12-12-2016) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (september 2016) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (september 2016) 
 Ongevallenregistratie 
 Pedagogisch werkplan (O-04 Pedagogisch werkplan VAK versie 1.3 DOV (9 februari 2015)) 
 Notulen teamoverleg (14-11-2016) 

 O-04 Pedagogisch werkplan VAK versie 1.4 PP (13 november 2015) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

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

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 

gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kiboekoe 

Website : http://www.kiboekoe.nl 
Aantal kindplaatsen : 41 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Maria Petronella Bierens-Claas 

Website : www.kiboekoe.nl 
KvK nummer : 51945584 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Els Berghuis 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eersel 
Adres : Postbus 12 
Postcode en plaats : 5520AA EERSEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


