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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. 

Wegens de bijzondere omstandigheden na de uitbraak van het Coronavirus zijn er in de tweede 

helft van 2020 veelal verkorte jaaronderzoeken uitgevoerd. In ieder geval de wettelijk vastgestelde 

te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld. 

Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 het pedagogisch beleid 

 de pedagogische praktijk 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 opleidingseisen (inclusief beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker) 

 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling) 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen (opvang in groepen) 

 

Op basis van de aangetroffen situatie en de inspectiegeschiedenis van het kindercentrum zijn ook 

de volgende voorwaarden beoordeeld. 

 veiligheid en gezondheid in de praktijk 

 ouderrecht (informatie en oudercommissie) 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na een korte beschrijving van het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen/conclusies. 

Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Korte beschrijving van het kindercentrum (KDV) 

Kinderdagverblijf Vlindertje en Regenboogjes is onderdeel van Kinderopvang Doortje. Deze 

organisatie heeft nog twee kinderdagverblijven (KDV Klavertjes en Madeliefjes en KDV het 

Stationnetje) in Culemborg. KDV Vlindertjes en Regenboogjes werkt met twee stamgroepen en 

staat met 31 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Inspectiegeschiedenis 

In 2018 is overleg en overreding toegepast m.b.t. de toestemming voor opvang in een andere dan 

de eigen stamgroep en m.b.t. de inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang. 

Na overleg en overreding werd voldaan aan de eisen. 

In de afgelopen drie inspectiejaren heeft handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke 

eisen: 

 

 Domein Pedagogisch klimaat item pedagogisch beleid en domein Personeel en groepen item 

eisen m.b.t. het aantal in te zetten beroepskrachten - 3-uurs regeling. (Nader onderzoek dd. 

16/05/2019). 

 

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot het vereiste resultaat. 

Aantekeningen over de aanwezigheidsadministratie van het kindercentrum blijven bestaan. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen/Conclusie 

Houder heeft aantekeningen over de aanwezigheidsadministratie van het kindercentrum 

uitgevoerd. 
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Er zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd: 

 Domein Personeel en groepen items Verklaring omtrent gedrag en personenregister 

kinderopvang en Inzet pedagogisch beleidsmedewerker. 

 Domein Veiligheid en gezondheid item Handelen volgens het beleid. 

 Ouderrecht item Informatie. 

 

Herstelaanbod 

Wegens de constatering van meerdere overtredingen is besloten geen herstelaanbod te doen. 

Het is tevens niet mogelijk de overtreding, koppeling (PKR) voor start werkzaamheden met 

terugwerkende kracht te herstellen. 

 

 

Advies aan College van B&W 

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

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de organisatie brede beleidszaken beschreven 

zijn. Daarnaast is er per opvanglocatie een specifiek pedagogisch werkplan dat toegeschreven is op 

die locatie. 

 

Handelen volgens het pedagogisch beleidsplan 

De beroepskracht kan tijdens het onderzoek het recente pedagogisch beleidsplan (febr. 2020) en 

het pedagogisch werkplan (2020) tonen. 

Tijdens het onderzoek zijn beroepskrachten met lunchpauze. De lunchpauze wordt binnen de in het 

pedagogisch werkplan genoemde tijd gehouden. 

 

 

Pedagogische praktijk 

 

Inleiding  

De pedagogische praktijk is beoordeeld door te kijken naar de omgang die de beroepskrachten 

hebben met de kinderen. Ook zijn er korte gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en de 

manager. Voor de observatie is gebruik gemaakt van het document "Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk" van GGD GHOR Nederland. Hierin staan voorbeelden van de pedagogische 

praktijk waaruit kan worden opgemaakt wat onvoldoende of voldoende is.   

 

Er is op donderdag 17 september 2020 geobserveerd tijdens vrij spel. 

 

Pedagogische basisdoelen  

Er is beoordeeld of de houder zorgt voor goede pedagogische opvang. Hierbij is gekeken naar de 

volgende vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang:  

 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan en respect voor de 

autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan en structuur geboden voor het 

gedrag van kinderen. Hierdoor kunnen kinderen zich emotioneel veilig en geborgen voelen. 
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2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Kinderen leren zo steeds 

zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.   

 

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties. Daarbij worden hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden bijgebracht. Kinderen leren zo steeds zelfstandiger relaties met anderen op te 

bouwen en te onderhouden.   

 

4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Kinderen leren zo respectvol om te gaan met 

anderen en actief deel te nemen aan de maatschappij.  

 

Observaties pedagogische praktijk   

Hieronder staan een paar voorbeelden van observaties van de pedagogische praktijk tijdens de 

inspectie:   

 

Ad.1. Emotionele veiligheid 

a. De beroepskrachten communiceren, over het algemeen, op een sensitieve en responsieve 

manier met de kinderen.  

 

b. Respectvol contact: De beroepskrachten reageren op kinderen en op elkaar vooral vanuit hun 

eigen belang of behoefte op dat moment. Het contact is vooral gericht op sturen en controleren 

van gedrag van het kind en op organisatorische zaken. 

Observatie:  

Tijdens een deel van de observatie waren er veel volwassenen aanwezig op de groepen. Met name 

op de stamgroep de Regenboogjes waren vaste beroepskrachten druk met veel 'regelzaken'. De 

stagiaire die op de groep aanwezig was hield zich voornamelijk met de kinderen bezig. Op een 

gegeven moment zitten een aantal kinderen op een bankje bij de deur. De beroepskracht vraagt 

vrij abrupt: "Hebben jullie je handen al gewassen"? De kinderen zeggen: "Nee." De beroepskracht 

zucht en zegt: "Ga snel, nu dan."  

 

Ad.2. 

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind en er is een doelgericht 

aanbod van spel en activiteiten.  

Observatie:  

- Tijdens het aankleden van een kind verwoord de beroepskracht wat ze doet. Ze stimuleert het 

kind om zichzelf aan te kleden en een doek in het bakje te stoppen. De beroepskracht geeft het 

kind hier een compliment voor.  

- Een beroepskracht zit aan tafel en maakt met een aantal kinderen puzzels. 

 

Ad.3. 

Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken.   

 

Ad.4. 

De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 

consequente wijze.   

 

 

Conclusie   

In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de pedagogische 

basisdoelen voldoende gewaarborgd worden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Op de groepen) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan (PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Kinderdagverblijf Doortje Dagopvang, 

febr. 2020) 

 Pedagogisch werkplan (De Vlindertjes & Regenboogjes, 2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de beroepskrachten 

en andere personen die werkzaam waren op de locatie tijdens de inspectie en stagiaires. 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang  

De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK). Een 

nieuwe beroepskracht is niet gekoppeld (koppeling 22/09/20) door de houder voordat gestart is 

met de werkzaamheden. Beroepskracht was werkzaam tijdens het onderzoek op 17/09/20. 

 

Er is geen herstelaanbod gedaan omdat de overtreding dat personen gestart zijn met hun 

werkzaamheden vóór koppeling niet hersteld kan worden voor de geconstateerde situaties. 

 

Conclusie 

Houder heeft geen zorg gedragen voor tijdige koppeling voor alle personen in de steekproef.   

 

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

voldaan:  

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 

Passende opleiding beroepskrachten 

De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 

recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 

Met ingang van januari 2019 geldt de eis dat een houder van een kindercentrum een pedagogisch 

beleidsmedewerker moet aanstellen.  De functie omvat taken als beleidsmedewerker en als coach. 

Houder heeft ervoor gekozen om een medewerker aan te stellen in de combinatiefunctie 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach en een medewerker als pedagogisch coach.   
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De pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach hebben een passende beroepskwalificatie voor de 

functie van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang. 

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De 

steekproef betreft de dag van de inspectie en drie voorgaande dagen (14 t/m 17 september 2020). 

 

Stamgroep Aanwezige kinderen op 

leeftijd 

Aanwezige 

beroepskrachten 

Benodigde 

beroepskrachten 

 Vlindertjes - 14/09:1 x 0; 4 x 1, 4 x 2 en 

5 x 3 jaar 

- 15/09: 2 x 0; 3 x 1, 3 x 2 

en 5 x 3 jaar 

- 16/09: 2 x 0; 2 x 1, 4 x 2, 

en 3 x 3 jaar 

- 17/09: 3 x 0; 5 x 1, 3 x 2 

en 4 x 3 jaar 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 Regenboogjes  - 14/09: 2 x 0; 3 x 1, 3 x 2 

en 4 x 3 jaar 

- 15/09: 1 x 0; 3 x 2, 2 x 1 

en 3 x 3 jaar 

- 16/09: 2 x 0; 3 x 1, 1 x 2 

en 2 x 3 jaar 

- 17/09: 2 x 0; 4 x 1, 3 x 2 

en 4 x 3 jaar 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

De houder heeft benoemde aandachtspunten in het jaarlijks onderzoek van 2019, ten aanzien van 

de inzichtelijkheid van de aanwezigheidsadministratie, verbeterd. 

 

De beroepskracht-kindratio in de steekproef voldoet aan de eisen. 

 

Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling) 

Uit de beoordeelde bezettingslijsten van 14 t/m 17 september 2020 en interview blijkt dat ten 

hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist. De afwijking valt 

binnen de in het pedagogisch beleid vastgestelde tijden. 

 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 

De afwijkende inzet van de beroepskrachten in de steekproef voldoet aan de eisen. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Een houder van één of meerdere kindercentra moet voor al die kindercentra een pedagogisch 

beleidsmedewerker inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker werkt mee aan de ontwikkeling 

en invoering van het pedagogisch beleid en coacht de beroepskrachten bij hun werk. Er zijn 

wettelijke eisen voor de manier waarop de pedagogisch beleidsmedewerker ingezet wordt door de 

houder. 
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Minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker  

De houder van het kindercentrum Vlindertjes en Regenboogjes heeft het minimaal totaal aantal 

uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks ingezet moet worden, bepaald op grond 

van de rekenregels in het besluit. 

 

De minimale ureninzet in het kalenderjaar 2019/2020 is volgens de houder : 

 50 uur x 3 in het LRK geregistreerde kindercentra op 01-01-2019 en 01-01-2020, dat is in 

totaal 150 uur voor pedagogisch beleidswerkzaamheden 

 10 uur x 24 fte beroepskrachten op 1-1-2019 en 2020, dat is in totaal 240 uur voor coaching 

van beroepskrachten (fte is het aantal volledige dienstverbanden als alle dienstverbanden van 

de beroepskrachten opgeteld worden). 

 

Uit het overzicht van het aantal kindercentra van de houder in het LRK, een overzicht van het 

aantal fte aan beroepskrachten per kindercentrum, bekendheid met het aantal kindplaatsen per 

kindercentrum en onderzoek blijkt dat de berekening van de benodigde ureninzet redelijkerwijs 

klopt met de praktijk.  

   

Vastlegging urenverdeling over de kindercentra  

De houder heeft bepaald hoe hij de minimale jaarlijkse uren inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker voor geheel KDV Doortje en heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. De 

schriftelijke vastlegging is toegestuurd als document genaamd 'Bijlage 8; Uurverdeling pedagogisch 

coach per vestiging'. De houder heeft hierbij onderscheid gemaakt tussen uren voor pedagogisch 

beleidswerkzaamheden en uren voor coaching van beroepskrachten. 

 

Uit deze informatie is het aantal uur beleidswerkzaamheden en coaching per kindercentrum niet 

herleidbaar. Wel is aannemelijk dat alle beroepskrachten coaching krijgen. De houder heeft de 

urenverdeling als volgt vastgelegd: 

 

 Minimaal 150 uur per jaar voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid. 

 Minimaal 230 uur per jaar voor de coaching van beroepskrachten 

 

De houder geeft het volgende aan: 

"Uren die wij samen te besteden hebben voor deze functie: totaal 5 uur per week, per maand 

totaal 20 uur te besteden. Per jaar is dat 240 uur. 

Hoe besteden wij deze uren: 

 Observatie door middel van incidenteel meedraaien op de groepen: 2,5 uur per week per 

coach. 

 Observaties samen besproken: 1 uur per week in totaal, per coach -Voorbereiding van 

observatie & gesprekken: per week 1 uur, per coach. 

 Gesprekken met pedagogisch medewerkers: 1 uur per medewerker per gesprek, per coach -

Verslaglegging van het gesprek 30 minuten per medewerker. 

 Inventariseren/informeren/organiseren workshops: 2,5 uur per workshop 

 Gesprekken over voortgang/implementatie beleid (gebeurt veel tussen door, ca 0,5 uur per 

week. 

 Collega’s laten rouleren en al werkend coachen, gedurende de hele dag  

 Aanpassingen beleid invoeren (wanneer nodig). 

 Onder de aandacht brengen van het beleid bij collega’s (wanneer nodig)". 

 

Jaarlijkse coaching van iedere beroepskracht 

Uit interview (van de aanwezige beroepskrachten, de manager en de pedagogisch 

beleidsmedewerker) blijkt dat het aannemelijk is dat alle beroepskrachten van kindercentrum 

Vlindertjes en Regenboogjes een vorm van coaching hebben ontvangen in 2019 en dat er 

daadwerkelijk coachingsactiviteiten voor alle beroepskrachten zijn gepland en (worden) uitgevoerd 
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in 2020. Uit interview met twee beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

blijkt dat alle beroepskrachten een individueel coaching gesprek hebben gehad. 

  

Conclusie 

 De berekende en begrote inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bij KDV 

Doortje voldoet aan de eisen.  

 De houder voldoet niet aan de eisen wat betreft het vastleggen van de urenverdeling (beleid 

en coaching) over de kindercentra. 

 Het is aannemelijk dat alle beroepskrachten jaarlijks coaching hebben gehad. 

 

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

voldaan:  

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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt bij kinderdagverblijf Vlindertje en Regenboogjes plaats in twee stamgroepen. 

 

 Vlindertjes: maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar 

 Regenboogjes: maximaal 15 kinderen van 0-4 jaar 

 

Op de bezettingslijsten van 14 t/m 17 september 2020 is te zien dat de maximale omvang van de 

stamgroep niet wordt overschreden. 

 

Schriftelijke toestemming voor opvang in tweede stamgroep 

Kinderen worden alleen in een andere dan de eigen stamgroep opgevangen als ouders hiervoor 

vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

 

Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby’s (vaste gezichten criterium)  

Er is gekeken of kinderen in de leeftijd tot één jaar in groepen met twee beroepskrachten ten 

hoogste twee (in groepen met drie beroepskrachten ten hoogste drie) vaste beroepskrachten 

hebben, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Dit is beoordeeld voor 14 t/m 17 september 2020 middels een steekproef voor 3 kinderen in 

beide stamgroepen.  

 

Voor de aanwezige kinderen tot één jaar in de steekproef is voldaan aan de eis van maximaal twee 

dan wel drie vaste gezichten. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Op de groepen) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website 
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 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Pedagogisch werkplan (De Vlindertjes & Regenboogjes, 2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid  

                          

Binnenklimaat slaapruimte 

Tijdens het onderzoek dd. 17/09/20 heeft de toezichthouder in de slaapruimte geconstateerd dat 

het erg warm en benauwd was. De slaapruimte heeft weinig mogelijkheid tot luchtventilatie. Er is 

een klein raampje dat alleen op schuine stand kan en er staan in totaal 17 kinderledikantjes. 

De toezichthouder heeft aan de beroepskrachten naar de temperatuur van de ruimte en het CO² 

gehalte gevraagd. De beroepskrachten konden dit niet vertellen. Ze gaven aan dat de thermometer 

die de temperatuur en het CO² gehalte moest meten niet aanwezig was.  

 

Er is dd. 21/09/2020 telefonisch contact opgenomen met de houder. Er is zorg uitgesproken over 

het binnenmilieu van de slaapruimte, mede met het oog op Corona. De toezichthouder heeft de 

volgende onderwerpen met de houder besproken: 

 Er is weinig mogelijkheid tot (natuurlijke) luchtventilatie  

 Er staan zeer veel bedjes in één slaapruimte 

 De beroepskrachten kunnen geen informatie geven over de temperatuur en de kwaliteit van de 

lucht in de slaapruimte 

 

De houder heeft toegezegd hier direct mee aan de slag te gaan. 

 

Tweede bezoek ivm binnenmilieu slaapruimte 

De toezichthouder heeft op 24/09/20 een tweede bezoek gebracht aan de locatie, gecombineerd 

met een jaarlijks onderzoek bij een andere locatie van de houder (KDV Klavertjes en Madeliefjes). 

De toezichthouder heeft tijdens dit bezoek het volgende gezien: 

1. Protocollen zijn aan de binnenkant van de slaapkamerdeur gehangen 

2. Temperatuur- en CO² meter is aanwezig 

3. Lijsten waarop metingen worden bijgehouden zijn aanwezig 

 

 

De temperatuur van de slaapruimte, tijdens dit tweede bezoek, varieerde tussen de 20ºC en 22ºC. 

Eén van de richtlijnen is om in elke ruimte een thermometer te plaatsen, de temperatuur in de 
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slaapruimte tussen de 15ºC en 18ºC na te streven en de temperatuur altijd ongeveer hetzelfde te 

houden (Richtlijn Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO van het Landelijk Centrum 

Hygiëne en Veiligheid (LCHV), mei 2016). In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van KDV 

Doortje wordt verwezen naar een aanvullende 'Werkinstructie Hygiëne. In deze instructie worden 

de richtlijnen benoemd.  

Uit gesprekken met de beroepskrachten valt op te maken dat zij nog niet voldoende op de hoogte 

zijn van de protocollen en instructies en niet weten wanneer en hoe te handelen. 

 

 

Voedselveiligheid ijskast 

Tijdens het onderzoek was geen thermometer aanwezig om de temperatuur van de ijskast vast te 

stellen. Ook stond op de meeste geopende producten geen datum van opening. 

In de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (Mei 

2016) van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)' worden richtlijnen gegeven voor de 

beheersing van de temperatuur en het controleren en garanderen van de houdbaarheid van 

voedsel (hygiënecode). In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder wordt aangegeven 

dat volgens deze richtlijnen wordt gewerkt. 

 

De toezichthouder constateert dat de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte zijn van deze 

richtlijnen en in de praktijk niet handelen volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de 

houder. 

 

Er is tijdens het telefonisch gesprek d.d. 21/09/2020 met de houder gesproken over mogelijk 

herstelaanbod. Dit is uiteindelijk, in verband met meerdere tekortkomingen, niet aangeboden. De 

houder heeft hiermee meer tijd om structureel zorg te dragen voor het op de hoogte stellen van de 

beroepskrachten van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en ervoor te zorgen dat er in de 

praktijk conform dit beleid wordt gehandeld. 

 

 

Conclusie veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er in de opvang conform het veiligheids - en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld.   

 

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

voldaan:  

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

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

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

gehandeld. 

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

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Op de groepen) 

 EHBO-certificaten 

 Website 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Regenboogjes & 

Vlindertjes, 2020) 

 Werkinstructie Hygiëne (niet gedateerd) 
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Ouderrecht 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Informatie 

 

Informatie over het te voeren beleid 

Op de website van de houder is het pedagogisch beleidsplan, waarin de organisatie brede 

beleidszaken beschreven zijn, en het pedagogisch werkplan van deze locatie te vinden. Beide zijn 

echter van het jaar 2017. Indien de houder informatie op de website plaatst dient deze up-to-date 

te zijn.  

Het pedagogisch beleidsplan van 2020 is door de houder wel op de locatie ingezien en per mail 

toegestuurd. 

 

Inspectierapport op website 

De houder is verantwoordelijk voor het plaatsen van het inspectierapport op een makkelijk 

vindbare plaats. Op de website van de houder staat het volgende: "De GGD inspecteert ons 

jaarlijks of wij voldoen aan de landelijk gestelde eisen. Bent u benieuwd naar ons rapport? Deze 

kunt u downloaden via www.lrkp.nl. Hiervoor heeft u nodig het LRK nummer van de desbetreffende 

groep." 

De houder dient het rapport op de website te plaatsen of een directe link te plaatsen naar de plaats 

binnen het LRK waar het rapport staat. 

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

 

Instellen oudercommissie. 

Het kindercentrum heeft een oudercommissie die tot taak heeft de houder te adviseren over 

onderwerpen van het adviesrecht. Er is een oudercommissie actief voor geheel KDV Doortje 
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bestaande uit zes leden. In de oudercommissie hebben twee ouders van opvangkinderen van 

KDV Vlindertjes en Regenboogjes zitting. 

 

Houder spant zich aantoonbaar in om structureel leden voor de oudercommissie te werven. Dit 

gebeurt o.a. door middel van flyers. 

 

Werkwijze oudercommissie 

De oudercommissie is verzocht voor het onderzoek een vragenlijst in te vullen van zowel KDV 

Vlindertjes en Regenboogjes als KDV Klavertjes en Madeliefjes.  

Uit deze ingevulde vragenlijsten komt het volgende naar voren: 

 

Informatie aan alle ouders van de dagopvang 

Over het algemeen tevreden over de inhoud en de wijze van informatieverstrekking. 

Wel is ingevuld dat ouders niet zouden zijn geïnformeerd over de volgende punten: 

1. De vastgestelde tijden, wanneer minder beroepskrachten worden ingezet. 

2. De inzet en rol van de pedagogisch beleidsmedewerker.  

3. Het mentorschap en wie de mentor is. 

 

Over bovenstaande is telefonisch contact opgenomen met de voorzitter van de oudercommissie. 

Deze vertelt dat: 

 De huidige leden van de oudercommissie allemaal vrij nieuw zijn. 

 Het mentorschap en wie de mentor is wel gecommuniceerd is met een brief. 

 De inzet en rol van de pedagogisch beleidsmedewerker mogelijk ondergesneeuwd is door 

perikelen rondom Corona. 

 

Aantekening: Met de voorzitter is besproken dat elke wijziging in het pedagogisch beleid voor 

advies aan de oudercommissie dient te worden voorgelegd. Dit is nog niet gebeurd met de inzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

Kwaliteit van de opvang en werkwijze oudercommissie  

Tevreden over de kwaliteit van de opvang, het pedagogisch beleid en de werkwijze van de 

oudercommissie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie 

 Website 

 Overzicht samenstelling oudercommissie 

 Flyer werving oudercommissieleden 

 Telefonisch interview voorzitter oudercommissie 
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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 

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) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

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

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 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 

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) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindcentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Vlindertjes en Regenboogjes 

Website : http://www.kdvdoortje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000036240591 

Aantal kindplaatsen : 31 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Doortje 

Adres houder : Troelstrahof 10 

Postcode en plaats : 4102 EP Culemborg 

KvK nummer : 67737889 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Bakker 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Culemborg 

Adres : Postbus 136 

Postcode en plaats : 4100 AC Culemborg 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 28-10-2020 

Zienswijze houder : 12-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 16-11-2020 



 

22 van 24 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-09-2020 

Vlindertjes en Regenboogjes te Culemborg 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 01-12-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Ontvangen 12/11/2020 

 

Na een hoor – en wederhoor gesprek met de inspecteur zijn er een aantal punten uit het rapport 

aangepast en zijn bepaalde getrokken conclusies verwijderd. 

 Koppeling personenregister de medewerker is per ongeluk verwijderd omdat de lijst 

opgeschoond moest worden, en weer toegevoegd, dit ook zo uitgelegd aan de inspecteur.   

 Wij hebben de uur verdeling pedagogisch coach/beleidsmedewerker nu per LRK nummer 

aangepast in onze bijlage 8 van het werkplan. Dit stond in eerste instantie genoteerd voor alle 

vestigingen in één.  

 Er zijn nieuwe thermometers toegevoegd aan de koelkasten.  

 Zover bij ons bekend staat er altijd een actueel pedagogisch beleidsplan op de website. Wij 

voeren dit jaarlijks door als er iets gewijzigd is.  

 Medewerkers geven aan dat het totaal niet warm en benauwd was, dat de temperatuur tijdens 

het uit bed halen rondom de 20 – 22 graden was, na contact gehad met de afdeling 

binnenmilieu gaven zij aan dat dit geen enkel gezondheidsrisico met zich mee brengt. Het is 

wenselijk de temperatuur zo laag mogelijk in te stellen (tussen de 15 á 18 graden) (dit met 

uitzondering van een zomerperiode i.v.m. dat anders er een te groot temperatuur verschil is) 

mail van de GGD afdeling binnenmilieu kunt u opvragen bij de houder.  

 Dat er geen andere thermometer of CO2 meter was op dat moment klopt, het hebben van een 

Co2 meter is echter niet verplicht. Dit hebben wij nu wel aangeschaft om concreter te kunnen 

meten en houden middels een logboek bij m.b.t. de gemeten waardes.  

 Aan de inspecteur is uitgelegd te kijken naar de babyfoon als alternatief, omdat hier een 

thermometer op zit en tevens ook een alarm als de temperatuur niet in orde is. Hier heeft de 

inspecteur geen gehoor aan gegeven en heeft ook geen kennis genomen van de aangegeven 

temperatuur op de babyfoon. Binnen 24 uur stonden er nieuwe, verbeterde meters (binnen 1 

week stond er een complete Co2 meter (dit omdat de levertijd iets langer was) Wij zijn direct 

begonnen met het bijhouden van de waardes d.m.v. een logboek, alle medewerkers van elke 

locatie, dus organisatie breed (KDV Doortje bestaat uit 3 vestigingen) hebben wij dezelfde 

werkwijze doorgevoerd.   

 Benodigde informatie hangt aan de binnenkant van de slaapkamer deur, bijhouden van een 

logboek.  

 Extra doornemen van het veiligheid en gezondheidsbeleid omtrent temperatuur/vochtbalans en 

gewenste CO2 waardes. (elke medewerker is hier persoonlijk per mail op 22 september van op 

de hoogte gesteld. 24 uur nadat de inspecteur telefonisch contact had opgenomen.  

 Er staan 8 bedjes per groep in de slaapruimte, dit is tijdens het openen van de groepen 

goedgekeurd, elk kindje heeft zijn/haar eigen slaapplek. Er is per slaapruimte één 

evacuatiebedje, dit met het oog op de veiligheid m.b.t een evacuatie en het snel kunnen 

handelen.   

 Er is mechanische en natuurlijke ventilatie, welke prima functioneert.   

 Na contact gehad te hebben met de afdeling binnenmilieu gaven zij aan dat het ideaal is om de 

slaapkamer temperatuur in te stellen tussen de 15 a 18 graden en in de zomer moet je zorgen 

dat het verschil met buiten en binnen niet te groot wordt. Plus min is 5 graden. Dat de 

slaapkamer temperatuur gedurende het slaapmoment iets oploopt is normaal en brengt geen 

gezondheidsrisico’s met zich mee, aangezien er op een natuurlijke en mechanische manier 

geventileerd wordt.   

 Onze pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten te handelen als er bijv. de temperatuur 

oploopt en er zijn er protocollen mappen waar alle informatie in staat om terug te kijken.   
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 Op het moment dat de inspecteur in de koelkast keek, stond er 1 pak melk, wat net gepakt 

was voor koffie, zonder datum. Dit komt niet overheen met ‘’ook stond op de meest geopende 

producten geen datum.’’  

 De huidige OC is vrij nieuw maar ze zijn wel in het bezit van alle beleidsdocumenten, deze zijn 

overgedragen door de vorige OC. Dit wordt ook met hen besproken als hier bijv. wijzigingen in 

plaatsvinden of als we een nieuw beleid willen implementeren. Hier wordt zowel de 

pedagogisch coach/beleidsmedewerker, het team, de OC en de houder bij betrokken. In deze 

documenten staat o.a. de drie uurregeling, mentorschap en de inzet en rol van de pedagogisch 

coach/beleidsmedewerker (die bijlage 7 hebben we ter de verduidelijk aangepast in het 

werkplan met de functieomschrijving link in de bijlage, deze is opnieuw overlegt met de OC.)   

 De OC heeft in een mail verklaart dat zij voldoende op de hoogte worden gehouden wat er 

intern speelt en zij bij wijzigingen van beleid betrokken worden. 
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