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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. 
Er heeft een verkorte inspectie plaatsgevonden. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In ieder 

geval zijn de wettelijk vastgestelde te toetsen voorwaarden beoordeeld plus een aantal wijzigingen 
in kwaliteitseisen die door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn doorgevoerd per 1 

januari 2019. 

  
Het onderzoek heeft zich gericht op: 

  
 het pedagogisch beleid 

 de pedagogische (praktijk) 
 verklaringen omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker) 

 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling) 
 stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen)    

 het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 veiligheid en gezondheid in de praktijk 

 

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 
Kinderdagverblijf Bambino (KDV) is gevestigd in de multifunctionele accommodatie d’n Hoender in 

Dreumel waar ook een basisschool, peuterspeelzaal, bso en andere verenigingen zijn gevestigd. 
KDV Bambino biedt opvang in twee horizontale stamgroepen. Een babygroep voor kinderen van 0 

tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. KDV Bambino staat in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) genoteerd met maximaal 30 kindplaatsen. 
 

Inspectiegeschiedenis 
In de afgelopen drie inspectiejaren heeft het kindercentrum voldaan aan de onderzochte wettelijke 

eisen. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 

Er wordt, na een herstelaanbod, voldaan aan de onderzochte eisen. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. 

 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

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

Pedagogisch klimaat 
  

 

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Bambino heeft een pedagogisch beleidsplan. In het jaarlijks onderzoek van 2018 

is beoordeeld dat dit beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
  

Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid  

In de praktijk wordt gehandeld volgens de uitgangspunten en werkinstructies uit het pedagogisch 
beleidsplan. 

Het gaat bij de inspectie om de volgende voorwaarden (indien van toepassing): 
  

 tijdelijk afwijken van de beroepskracht-kindratio (de zgn. drie uurs-regeling). Tijdens het 

onderzoek is geconcludeerd dat er wordt gewerkt volgens de omschreven drie uurs-regeling. 
 een concrete beschrijving van de momenten waarop kinderen hun stamgroep (mogelijk) 

verlaten - als ze gaan wennen op een andere groep of bij een uitstapje. Heeft zich niet 
voorgedaan tijdens de inspectie. 

 een beschrijving van de werkwijze voor het opvangen van kinderen in een andere stamgroep 
dan de vaste - het beleid omschrijft concreet wanneer kinderen mogelijk in een andere 

basisgroep worden opgevangen. Heeft zich niet voorgedaan tijdens de inspectie. 

  
Conclusie 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 

 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 

 

Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorgdraagt voor het waarborgen van de 
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de 

beschrijving van deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk. 
 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar/4-12 jaar van GGD GHOR Nederland, versie 
januari 2015. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Uit het 

Veldinstrument pedagogische praktijk selecteert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking 
hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met observaties uit de 

praktijk. De cursief weergegeven beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 

onderzoek op locatie geconstateerd. De observaties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en 
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar 

inzicht en mening op de beschreven observaties en op tijdens de observatie opgedane overige 
signalen. 

 
 

Observatie Pedagogische praktijk 

De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 3 december 2019. 
Er zijn in totaal 23 kinderen en drie beroepskrachten (bk-en) tijdens afwijkende uren en vijf bk-en 

buiten de afwijkende tijden aanwezig. 
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Situatie: Het is pauze tijd voor een aantal bk-en. Op beide groepen is het een rustmoment. 
De observatie is uitgevoerd op de babygroep. 

 
 

Waarborgen emotionele veiligheid 
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 

 

Veldinstrument 
Individuele aandacht: De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende 

manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De 
beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 

individuele kinderen aangeven.  

Aansluiten: De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun 
lichaamshouding aan (op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) 

en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
 

Observatie 
Op de babygroep ligt een aantal kinderen te slapen. Er heerst een rustige sfeer op de groep. Het is 

een grote groepsruimte met een poppen hoek, een afgescheiden babyhoek, een eetgedeelte, in het 

midden van de ruimte schuimplastic klim blokken en aan de muren diverse activiteiten blokken. 
Twee kinderen zitten in een kinderstoel aan tafel en twee baby's liggen in de babyhoek. Langzaam 

worden de andere baby's wakker en gaan ook naar de groepsruimte. De bk-en hebben een rustige 
houding en geven alle kinderen de nodige aandacht. Ze praten met de kinderen en verwoorden wat 

ze doen op een rustige manier. 

 
 

Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competenties voldoende 

gewaarborgd. 
 

Veldinstrument  

Verrijken: De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van 
spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij 

maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.  
 

Observatie 

De bk gaat op de grond zitten en begint met grote bambino blokken te bouwen. Een paar kinderen 
doen al snel met haar mee. De bk bouwt samen met de kinderen. Ze zingt een liedje tijdens het 

bouwen over een toren bouwen. Er verzamelen steeds meer kinderen bij het bouwen. Een kind 
zegt: "hè hè hè." De bk zegt het na. De bk verwoort wat er gebeurt en stimuleert de kinderen te 

bouwen. Ze doet dat zonder het initiatief van de kinderen over te nemen, ze laat de kinderen zelf 
proberen en doen. 

 

 
Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden 

Gedurende de observatie is de ontwikkeling van sociale competenties voldoende gewaarborgd. 
 

Veldinstrument 

Regie voeren: De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. 
Zij helpen om de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 

 
Observatie 

De bk heeft een baby op de arm. Drie kinderen trekken tegelijkertijd, ieder aan een kant, aan een 
rieten mand met auto's. Ze willen allemaal een andere kant op. De bk gaat naar de kinderen toe en 

zegt rustig: "Laat maar staan." De kinderen halen hun handjes van de mand. De bk pakt de mand 

en zet hem in het midden van de ruimte. De kinderen lopen met de bk mee en gaan daar rustig 
met de autootjes spelen.  

   
 

Kennis laten maken met waarden en normen van de samenleving 

Tijdens de observatie is de overdracht van nomen en waarden voldoende gewaarborgd. 
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Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van 

verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Op de groep) 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Versie 15: November 2019) 

 

Personeel en groepen 
  
 

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. Er zijn geen redenen de 

steekproef uit te breiden. 
  

Inschrijving in personenregister kinderopvang  

De personen uit de steekproef zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

Er worden momenteel (geen) stagiaires of beroepskrachten in opleiding ingezet op het 
kindercentrum. 

  
(Tijdige) koppeling met houder  

De personen uit de steekproef zijn gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang. 

 
 

Opleidingseisen 

Deze eisen zijn eveneens beoordeeld in een steekproef; de beroepskrachten die werkzaam waren 
op de locatie tijdens de inspectie; pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

Er zijn geen redenen de steekproef uit te breiden. 
 

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

recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

  
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers 
Per 1 januari 2019 is de pedagogisch beleidsmedewerker (hbo functie) geïntroduceerd. Deze eis 

komt voort uit de herijkte regelgeving IKK en heeft tot doel de kwaliteit van de kinderopvang op 

een hoger niveau te brengen. 
Houder moet vanaf 2019 zorg dragen voor coaching van medewerkers en een verdieping van de 

ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De coaching geldt niet alleen voor 
vaste pedagogisch medewerkers, maar ook voor alle pedagogisch medewerkers met flexibele inzet. 

 
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers  

De houder heeft een werknemer aangesteld in de functie van pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. Deze werknemer heeft een passende opleiding voor de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

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 ziet er als volgt uit: 

 
 Rupsengroep: vier kinderen van 0 jaar en zeven kinderen van 1 jaar met drie bk-en. 

 Vlindergroep: zes kinderen van 2 jaar en zes kinderen van 3 jaar met twee bk-en. 

 
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd met de leeftijden van de kinderen middels de website 

www.1ratio.nl 
 

Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling)    
De tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio wordt gehanteerd conform het beleid. 

  

 
Conclusie 

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

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in stamgroepen 

Kinderdagverblijf Bambino bestaat uit twee stamgroepen:  
 De Rupsengroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar 

 De Vlindergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 
Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

basis/stamgroep voldoet aan de eisen. 
 

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

Voor de aanwezige kinderen tot één jaar in de steekproef is voldaan aan de eis van maximaal twee 
dan wel drie vaste gezichten. 

 
 

Conclusie  
Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Op de groep) 
 Personenregister Kinderopvang 

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

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 

 

Veiligheid en gezondheid 
  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Kinderdagverblijf Bambino is in het bezit van een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat ertoe dient 

te leiden dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. De houder dient er zorg voor te dragen dat er in de dagopvang conform het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
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Inhoud veiligheids-en gezondheidsbeleid 

In het jaarlijks onderzoek van 2018 is het vernieuwde veiligheids-en gezondheidsbeleid voor deze 
locatie niet beoordeeld. Derhalve is dat in dit onderzoek meegenomen. 

 
Het actuele veiligheids-en gezondheidsbeleid van Kinderdagverblijf Bambino bevat een concrete 

beschrijving van de volgende vereiste onderwerpen uit de Wet kinderopvang: 

 Continue proces van beleid, implementatie, evaluatie en actualisatie 
 De voornaamste risico’s op het desbetreffende kindercentrum op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, aanwezigen en kinderen 
 Plan van aanpak met concrete preventieve maatregelen voor de voornaamste risico’s  

 Uitwerking vierogen principe (KDV) 

 Manier waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen 
 Achterwachtregeling bij (afwijkende) inzet van één beroepskracht 

 Zorg dragen voor kwalificatie en aanwezigheid van een volwassene met kinder-EHBO. 
 

In het veiligheids-en gezondheidsbeleid ontbreken de volgende onderwerpen: 
 De handelswijze bij verwezenlijking van beschreven risico’s  

 Inzichtelijkheid van het actuele veiligheids-en gezondheidsbeleid en evaluaties voor 

beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en ouders 
 

Met de houder zijn de ontbrekende onderwerpen besproken en er is herstelaanbod 
overeengekomen. 

 

Herstelaanbod 
De houder heeft een gewijzigd veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen de hersteltermijn 

toegestuurd. 
 

 
Veiligheid en gezondheid in de praktijk  

Er zijn (geen) onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 

 
Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid  

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder steekproefsgewijs de praktijk geobserveerd. Het 
volgende is waargenomen: 

 Alle ruimtes, inclusief keuken, ogen schoon. 

 Verschoon gedeelte is veilig en schoon. 
 

 Er is met de houder wel gesproken over: 
 Plaatsen van data op geopende producten in de ijskast. 

 Bijhouden van de temperatuur van de ijskast. 
De houder heeft aangegeven op deze punten direct actie te gaan ondernemen 

  

 
Aanwezigheid volwassene met kwalificatie kinder-EHBO  

In de steekproef (inspectiedag) was gedurende de opvang altijd tenminste één volwassene 
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

 
 

Conclusie veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de 

opvangkinderen voldoende waarborgt in de praktijk.  
 

 

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

 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
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verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

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

kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Op de groep) 

 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Kinderdagverblijf 

Bambino mei 2019 en dec. 2019) 
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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 
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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) 

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) 

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) 

 

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 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 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

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

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

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

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

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

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

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

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
 

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

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

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

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

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 

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

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

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

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

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

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

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

grensoverschrijdend gedrag. 
 

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

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

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

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

is. 
 

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

kinderopvang) 

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

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

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

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

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bambino 
Aantal kindplaatsen : 30 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Bambino 

Adres houder : Nieuwstraat 10c 
Postcode en plaats : 6621KV Dreumel 

KvK nummer : 11054464 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Bakker 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : West Maas en Waal 
Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6658ZG BENEDEN-LEEUWEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 03-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 24-12-2019 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2020 
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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. 
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