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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 dit onderzoek is op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen 
onderzocht op gebied van Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en 
Accommodatie. 

 
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 48 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. 

  
Naast kinderopvang wordt er ook buitenschoolse opvang aangeboden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
  
  
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. 

  
2016 
12-12-2016, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
20-12-2016, aanvraag voor wijziging van het aantal kindplaatsen van 41 naar 48 kindplaatsen. 
Na de verbouwing en uitbreiding van één groepsruimte (de Kiepkes) kan het aantal kindplaatsen in 
2017 worden uitgebreid. Als tussentijdse oplossing is deze groep tijdelijk in containerunits 

gehuisvest, die qua oppervlakte groot genoeg zijn voor de opvang van maximaal 16 kinderen. 
De wijziging van het aantal kindplaatsen heeft daarom op 21-12-2016 al plaatsgevonden. 
  
  
Huidige inpectie 
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 dinsdagochtend, in alle drie de 
stamgroepen. Er waren in totaal 36 kinderen en zeven beroepskrachten aanwezig. 

  
  
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 
 De beroepskrachten reageren op een ondersteunende manier op de kinderen en ze gaan 

ongedwongen met de kinderen om. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 

gemak voelen. In groep de Kelfkes worden er gedurende de observatie nog kinderen gebracht. 
Ouder en kind worden op een persoonlijke wijze verwelkomd en de beroepskracht neemt de 
tijd om informatie in ontvangst te nemen.  

 Er is een duidelijk dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en 
vertrouwde volgorde. Op moment van observatie zijn in groep de Kiepkes de kinderen vrij aan 
het spelen. Er zitten kinderen met een beroepskracht aan tafel te tekenen en te puzzelen en 

andere kinderen spelen samen met de duplo. Als het tijd is voor fruit eten, ruimen de kinderen 

samen het speelgoed op, om vervolgens aan tafel te gaan. 
 Ondertussen worden de baby's volgens hun eigen dagritme verzorgd: fruithap, verschonen, 

naar bed brengen. Tijdens die contactmomenten is de beroepskracht het grootste deel van de 
tijd gericht op de baby. 

  
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 
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gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 

  
Observatie 
 In groep De Kelfkes zit een beroepskracht op de bank en leest een boek voor, de kinderen 

zitten rondom haar en worden actief betrokken bij het verhaal over dieren. Als het boekje uit 
is, geeft een andere beroepskracht vervolg aan het verhaal door dieren te gaan uitbeelden. De 
kinderen doen enthousiast mee, ze spelen dat ze een olifant, giraf, tijger of krokodil zijn. 

 Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de dag naar buiten. In de buitenruimte is 
voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden aanwezig. 

 De beroepskracht gebruikt de verzorgingsmomenten voor interactie met de baby. Het kindje 
wordt toegesproken bij het verschonen en de beroepskracht benoemt wat ze gaat doen. 

 In groep De Schoapkes zit een aantal kinderen met de beroepskracht aan tafel te plakken. De 
beroepskracht laat de kinderen vrij in wat ze willen plakken, maar stimuleert ze vooral om het 
zelf te doen en laat de kinderen papiertjes scheuren, knippen en kleuren benoemen. 

  
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 beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen. Ze leren de kinderen delen, naar 

elkaar luisteren, wachten en helpen. De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve 
interacties tussen kinderen. 

 In groep De Schoapkes helpt de beroepskracht de kinderen om sociale vaardigheden met 
groepsgenootjes te ontwikkelen. Als een kindje met een doktersspuit rondloopt en een ander 
kind een prik wil geven, vindt het kind dat niet leuk. "Zie je dat (naam kind) dit niet leuk vindt 
(naam kind)?", vraagt de beroepskracht. "Misschien kun je de babypop wel beter maken". 
Waarop het kind met de dokterskoffer naar de pop loopt en daar verder gaat spelen. 

  
  
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 beroepskrachten leren kinderen omgaan met afspraken en regels. 
 De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 

consequente wijze. 

  
  
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 indien gesubsidieerd door het college 
In de peutergroep wordt op vijf dagdelen in de week (8.45-11.45 uur) het VVE programma 

aangeboden. 
Er zijn momenteel geen kindjes met een VVE-indicatie die gebruik maken van de opvang. 
  
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 opgesteld. Alle pedagogisch medewerkers volgen in 2016/2017 
een scholing om het VVE certificaat te behalen. De opleiding is in juni 2017  afgerond. 
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Programma voorschoolse educatie 

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

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. F. Bierens) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (26-09-2017) 
 Website (www.kiboekoe.nl) 
 Pedagogisch werkplan (O-04 Pedagogisch werkplan VAK versie 1.3 DOV (9 februari 2015)) 
 VVE-certificaten (beroepskrachten) 

 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 beroepskrachten 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  0-4 jaar  16 

 De Kelfkes  0-4 jaar  16 

 De Schoapkes  2-4 jaar  16 

  
  
Beroepskracht-kindratio 
Uit de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters ten tijde van de inspectie blijkt dat er voldoende 
beroepskrachten ingezet worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. F. Bierens) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (26-09-2017) 

 Website (www.kiboekoe.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (ter plekke ingezien) 
 Presentielijsten (ter plekke ingezien) 
 Personeelsrooster (ter plekke 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.   
   
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft na de verbouwing van het kindcentrum de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid opnieuw uitgevoerd in september 2017. 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. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. F. Bierens) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (26-09-2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (21-09-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (21-09-2017) 
 Actieplan veiligheid (21-09-2017) 

 Actieplan gezondheid (21-09-2017) 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
Kinderdagverblijf Kiboekoe heeft de beschikking over drie groepsruimten. 
  

  

Stamgroep   aantal m2 

 De Kiepkes  67 (begane grond) 

 De Kelfkes  56 (begane grond) 

 De Schoapkes  118 (eerste verdieping) 

Totaal  241 m2 

  

Het aantal vierkante meters binnenruimte per groep is voldoende voor de opvang van maximaal 16 

kinderen per groep. 
  
De groepsruimten zijn ingedeeld in hoeken afgestemd naar leeftijd en de ontwikkelingsgebonden 
behoeften van de kinderen. 
Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor de leeftijdsgroep. Het spelmateriaal is uitdagend en 
stimulerend; verzorgd en compleet. 

  
Er zijn op de begane grond bij de twee groepsruimten afzonderlijke slaapruimten aanwezig voor de 
kinderen, ook maakt het kinderdagverblijf gebruik van buitenbedjes. 
  
Op de eerste verdieping is geen slaapruimte aanwezig, dit is ook niet vereist, omdat er alleen 's 
morgens peuters worden opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

  
 
Buitenspeelruimte 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over buitenspeelruimten die voldoende ruim zijn voor 
het aantal op te vangen kinderen. 

De buitenspeelruimten zijn omheind met een hekwerk en aangrenzend aan de groepsruimten.  
  

De ruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de kinderen. 
  
Daarnaast heeft men de beschikking over een afgeschermde speelruimte in de stal van de 
boerderij. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (26-09-2017) 
 Website (www.kiboekoe.nl) 
 Plattegrond (ter plekke ingezien) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

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 voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 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 houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(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 voorschoolse educatie 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. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 

kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

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

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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) 

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) 

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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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) 
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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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Buitenspeelruimte 

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

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

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

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kiboekoe 

Website : http://www.kiboekoe.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
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 : 26-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-11-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


