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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in Nederland 
volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt 

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

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf de Robbedoes is een particulier kinderdagverblijf en is gevestigd in Oss. Het 
kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 48 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt 
gewerkt met 3 stamgroepen; een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

 

In dit kindercentrum wordt in de ochtend ook voorschoolse opvang verzorgd van enkele 
basisschoolkinderen. Deze kinderen worden gedurende deze tijd opgevangen in de centrale 
speelhal. 
 
Inspectiegeschiedenis  

In het verleden blijkt dat de beroepskracht-kindratio regelmatig een terugkerende overtreding is 
geweest tot begin 2017. Vanaf dit moment is deze overtreding niet meer gecoonstateerd, al is 
vorig jaar wel de opmerking gemaakt dat de houder zorg dient te dragen voor een zorgvuldigere 
administratie omdat dit mogelijk in de toekomst tot overtredingen kan leiden. 
 
Jaarlijks onderzoek 
Er heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Als gevolg van de Wet innovatie 

en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 2018 en 2019 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn (een aantal) gewijzigde eisen beoordeeld, alsmede een beperkt 
aantal overige voorwaarden. De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid. 
 

Bevindingen  
Er is geobserveerd op de groepen, er zijn interviews geweest met de beroepskrachten en de 
houder/manager en er zijn diverse documenten ingezien en beoordeeld. De meeste getoetste 
voorwaarden in deze inspectie voldaan aan de gestelde eisen. Er zijn 3 overtredingen in de 
volgende onderdelen: 
1. inschrijven en koppelen personen register kinderopvang; 

2. beroepskracht-kindratio. 
 
Er is de houder een herstelaanbod gedaan op ad.1 en dit aanbod is aangenomen. Voor ad.2 is dit 
aanbod niet gedaan gezien de nog geldige beschikking die gemeente Oss heeft opgelegd. 
 
Conclusie 
Er wordt, na herstelaanbod, niet voldaan aan alle getoetste eisen en regelgeving uit de Wet 

kinderopvang en het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Ad. 1 is wel deels hersteld (koppelen personen 
in het personenregister kinderopvang).  
 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
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Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

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

• pedagogische praktijk. 
 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Kinderdagverblijf Robbedoes heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin 
de kenmerkende pedagogische visie is beschreven. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Iedere maand vindt een teamoverleg plaats waar onder meer het pedagogisch 
beleid wordt besproken. 

 
De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 
• verantwoorde dagopvang; 
• volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang; 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 

• wennen aan een nieuwe stamgroep; 
• mentorschap en werkwijze hieromtrent; 
• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 
• verlaten van de stamgroep(ruimte); 
• gebruik van extra dagdelen; 
• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pedagogische praktijk 
 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 14 
februari op de volgende momenten: 
 
• verjaardagsfeestje 
• toveren op de gang 
• vrij spelen 
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• boekje lezen 
• eten en drinken 

  
Emotionele veiligheid 
Sensitieve responsiviteit 

De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. De 
beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien en wat ze 
gaan doen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Het is 
zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. Nadat de peuters een boekje 
hebben gelezen over monsters, is het tijd om aan tafel te gaan. Alle kinderen gaan aan tafel en X 
wordt als enige straks opgehaald en is boos. Hij laat zijn frustratie merken door heel hard te 
schreeuwen. De beroepskracht loopt naar hem toe, gaat door de knieën en zegt: "Jij wil ook aan 

tafel een broodje smeren hè? We spreken af dat je ook een broodje mag smeren en als mama 
komt, mag je de boterham meenemen in een zakje, goed?" . Het kind knikt, gaat gerustgesteld 
aan tafel een plekje zoeken en begint ijverig zijn broodje te smeren. De beroepskrachten merken 
signalen op waarmee een kind aangeeft dat het zich niet goed voelt of behoefte heeft aan 
ondersteuning en hierop wordt passend gereageerd. De kinderen voelen zich gezien en begrepen. 
 

Respect voor autonomie 

De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 
ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt 
bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. Na het verjaardagsfeestje is het tijd 
om naar buiten te gaan. De dreumesgroep loopt naar de kapstok en begint met het aantrekken 
van de jassen. X en Y proberen zelf hun jas aan te trekken en uiteindelijk lukt het. De 
beroepskracht zegt: "Zal ik jullie helpen met de rits? Jullie hebben allebei zelf je jas aangetrokken, 

supergoed gedaan hoor! Allebei zelf gedaan!".  De kinderen hebben een trotse blik op hun gezicht. 
Twee baby's liggen samen op hun buik op de mat. X niest en de beroepskracht zegt: "Hatsjoe".  De 
beroepskracht gaat bij de baby's op de mat zitten en gaat gezellig met ze babbelen. X en Y maken 
kirrende geluidjes. De beroepskracht heeft speelgoed net buiten het bereik van X gelegd en X doet 
moeite om erbij te kunnen. Brabbelend probeert X het speelgoed te pakken, maar het lukt niet, hij 
geeft het op en laat zijn hoofd zakken. De beroepskracht zegt: "Ik kan me voorstellen dat het 
zwaar is. Kom, dan gaan we even buiten spelen. Mag ik je even optillen?". De beroepskracht tilt X 

op en vertelt hem dat ze zijn jas gaat aantrekken. 
 
Structureren en grenzen stellen 
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, 

consequente en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht 
en waar zij zich aan moeten houden. De peuters zitten aan tafel en zijn een broodje aan het 

smeren. X likt haar mes af. De beroepskracht zegt: "X. , het mes niet in je mond doen, dat is 
gevaarlijk. Weet je wat je dan doet, doe het mes maar langs je broodje",  X. knikt. 
Bij binnenkomst van de toezichthouder op de dreumesgroep zitten de kinderen en de 
beroepskrachten in een kring op de grond. Ze zijn een verjaardagsfeestje aan het vieren en de 
jarige zit in de kring met een mooie verjaardagsmuts op. Alle kinderen hebben een 
muziekinstrument in de hand en ze maken samen muziek terwijl ze zingen: "Klein rood autootje 
waar breng je ons naartoe...".  De beroepskracht zegt: "Wat kunnen jullie mooi zingen!" Wanneer 

het liedje is afgelopen zegt ze: "Dan gaan we nu opruimen. Kom allemaal maar je 
muziekinstrument in de mand doen "|.  Allemaal staan ze op om hun instrument in de mand te 
leggen. Daarna gaan ze weer in de kring zitten en krijgen ze een traktatie van de jarige. 
 
Persoonlijke competentie  
Tijdens het onderzoek wordt er gewerkt met het thema "Wat heb ik aan vandaag?" Op de groep 
staat een tafel met kleding, of er hangt kleding aan de waslijn aan de muur. Ook hangen er kleine 

kunstwerken aan de muur zoals: papieren shirts die beplakt zijn met verschillende kleuren en 
sjaals waar draadjes op zijn geplakt. En er hangen geverfde wanten aan de muur. De kinderen 

hebben ook zelf een sneeuwpop geplakt, deze werken zijn op de deur geplakt. Daarnaast worden 
er liedjes gezongen zoals: "Klein rood autootje...." De kinderen kennen het liedje en zingen 
enthousiast mee. 
De inrichting van de ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het 

ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderen. 
Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel. Zoals 
een huishoek en leeshoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en toegankelijk neergezet. De 
beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun spel. Er is ruimte voor vrij spel of kinderen mogen 
(op bepaalde momenten) kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
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Daarnaast beschikt het kinderdagverblijf over een ommuurde buitenruimte waar verschillende 
activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals fietsen, spelletjes doen en spelen met de bal. Tijdens het 

onderzoek werd er een gezamenlijke activiteit gedaan: "Er zat een klein zigeunermeisje....." 
 
Sociale competentie 

Er wordt met een klein groepje peuters getoverd op de gang. Samen geven ze de diertjes allemaal 
een naam en daarna verdwijnen ze onder de toverdoek. De beroepskracht vraagt: " Wie gaat er 
toveren? "X. gaat toveren "Sim..sala...bim... sala..boem!" Hij verstopt de dieren onder de 
toverdoek en haalt er eentje weg. Dan haalt hij de doek weg en vraagt: "Wat is er weg?" De 
kinderen weten het niet. Dan vraagt de beroepskracht: "X. weet jij het nog?" X. weet het wel en 
haalt het hondje onder de toverdoek vandaan. De kinderen komen één voor één aan de beurt. De 
beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten worden 

ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te luisteren, 
elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De beroepskrachten 
grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs 
sociale kennis en vaardigheden bij. 
 
Overdracht van normen en waarden 

Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 

normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. De dreumesen vieren een verjaardagsfeestje en X 
gaat met de beroepskracht de traktaties halen. De beroepskracht zegt: "Ga maar aan alle 
kindjes eentje geven." Dan zegt ze: "Zullen we dankjewel zeggen tegen X.? Dit is wel een erg 
lekkere traktatie!" 
De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven 

uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie 
en hanteren de algemeen aanvaarde normen en waarden. 
 
Conclusie 
Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen 
uit wet- en regelgeving. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (locatieverantwoordelijke / beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie: 2019) 

• Notulen teamoverleg 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• aantal beroepskrachten; 
• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 

 
 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten en stagiaires van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag. Echter ze zijn niet allen door de 
houder gekoppeld aan de organisatie. Tijdens het onderzoek zijn er 2 stagiaires werkzaam op de 
locatie. Één van hen is nog niet gekoppeld aan kinderdagverblijf Robbedoes. 
 
Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een 
herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan 

worden. 
 
Na afloop van de hersteltermijn zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld. Hieruit 
is gebleken dat de overtreding hersteld is. 
 
Met terugwerkende kracht kan niet hersteld worden dat personen hun werkzaamheden hebben 

verricht binnen het kdv alvorens zij met een geldig VOG zijn inschreven en gekoppeld in het 

personen register kinderopvang, deze overtreding blijft daarom staan. 
 
 
 
 
 

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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 

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

 
 

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid 
van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)  
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 

De diploma’s van de beroepskrachten van deze locatie zijn ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 

 
Stagiaires worden ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao kinderopvang en de 
cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Tijdens het onderzoek zijn er bij 
kinderopvang Robbedoes zijn twee stagiaires werkzaam. Uit de opgevraagde personele roosters 
komt naar voren dat zij boventallig worden ingezet. 
 
 

 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit de genomen steekproef tijdens inspectie blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden 
ingezet in relatie tot het aantal en de leeftijd van de kinderen (beroepskracht-kindratio). 

Daarnaast is er een steekproef genomen uit de roosters van de beroepskrachten en de 

kindplanning, hieruit blijkt dat er eenmaal sprake is van een overschrijding van de beroepskracht-
kindratio: 
 

datum groep aantal 
kinderen en 

leeftijden 

benodigd aantal 
beroepskrachten 

ingezette 
beroepskracht 

(volgens rooster) 

voldoet 
ja/nee? 

vrijdag 8 
februari 
2019 

groep blauw  10 kinderen 
(alle kinderen 
zijn 2 jaar) 

2 beroepskrachten 1 beroepskracht nee 

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

 
 

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

   - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, 
onderdeel a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de 
stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, 
indien de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij kinderdagverblijf Robbedoes worden de kinderen opgevangen in vaste stamgroepen. Op 

woensdag- en vrijdagmiddag worden de groepen 'Rood' en 'Blauw' structureel samengevoegd.  
Het kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen: 

Naam groep   leeftijd kinderen maximale groepsgrootte aantal vaste beroepskrachten 

Geel 0 tot 2 jaar 16 kinderen 3 

Blauw 2 tot 4 jaar 16 kinderen 3 

Rood 2 tot 4 jaar 16 kinderen 3 

 
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. 
 
De manager en de assistent-manager fungeren daarnaast als inval indien dit nodig is vanwege 
verlof, ziekte of andere calamiteiten. 
Ook blijkt uit de personele planning dat zij op de groep werken wanneer de beroepskrachten pauze 
houden. 
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Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 
Hiervoor wordt het programma Kijk! gebruikt en periodiek worden de bevindingen vast gelegd. 
 

Uit interview met de beroepskracht komt naar voren dat er op vaste momenten een 
ontwikkelingsgesprek plaatsvindt over deze bevindingen tussen de ouders en de mentor. Dit is 
nader beschreven in het pedagogisch beleid. Er vinden op vaste tijden de volgende 
ontwikkelingsgesprekken met ouders/verzorgers plaats: 
• bij binnenkomst op het kinderdagverblijf; 
• bij 10 maanden; 
• bij 22 maanden; 

• bij 34 maanden; 
• bij 46 maanden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (locatieverantwoordelijke / beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (week 4 t/m 7) 
• Personeelsrooster (week 4 t/m 7) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie: 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Er volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.  

 
Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 
risico’s zich voordoen. 
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
beleid is via de website in te zien, op locatie in te zien en op te vragen bij de 
locatieverantwoordelijke. 

 
Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uit de opgevraagde notulen blijkt dat het beleid veiligheid en 
gezondheid iedere maand tijdens de teamvergadering wordt doorgenomen. Ook brengen de 
medewerkers van een groep (rood, geel of blauw) een casus in welke nader wordt besproken. 

Tevens zijn er wekelijkse groepsvergaderingen. Wanneer een beroepskracht ergens tegenaan 

loopt, dan kan dit in dit wekelijkse groepsoverleg meteen worden besproken. 
 
Uit interviews met de beroepskrachten en de genomen steekproef in de praktijk blijkt dat zij op de 
hoogte zijn van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten 
een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (locatieverantwoordelijke / beroepskrachten) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Notulen teamoverleg 
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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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

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

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 

vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 

eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 
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Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het 

gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op 
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende 
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee 
maanden. 
(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 

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

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

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) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
   - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

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

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) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 

kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Robbedoes 

Website : http://www.kindercentrum-robbedoes.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kindercentrum Robbedoes V.O.F. 

Adres houder : Kromstraat 122 
Postcode en plaats : 5345AE Oss 
KvK nummer : 54006295 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  I Kanters 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-02-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 18-03-2019 
Zienswijze houder : 22-03-2019 
Vaststelling inspectierapport : 25-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-03-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-04-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
De zienswijze van de houder is bijgevoegd als bijlage in het landelijk register kinderopvang.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


