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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.
Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra,
gastouderbureaus en gastouders op het gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch
beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de
opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling
van klachten en ouderrecht.
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar de website van het landelijk register.
Risicogestuurd toezicht:
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van
risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken
werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar
gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Het risicogestuurd toezicht houdt derhalve in dat er een onderzoek plaatsvindt naar kernzaken. Dit
onderzoek zal echter worden uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake was van
overtredingen, of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. Indien deze
overtredingen, die niet al onder de kernzaken vallen, gedragsgerelateerd van karakter zijn, z ullen
deze in het risicogestuurde onderzoek ook beoordeeld worden. Binnen het raamwerk van het
risicogestuurd toezicht, geeft het rapport per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de
observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek.
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang niet voldoet, dan wordt dit onderdeel specifiek bij
het betreffende inspectiedomein genoemd.
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet
kinderopvang die door toezichthouder zijn meegenomen in dit inspectiebezoek.

Beschouwing
Kinderdagverblijf de Boomgaard is een kleinschalige kinderopvang. De opvang is gevestigd in een
vrijstaand pand in een woonwijk in Noordwijkerhout. Van de 6 groepsruimtes bevinden zich er 4 op
de begane grond en 2 op de eerste verdieping. Rondom het pand is een speelplaats afgeschermd
door een hek.
De opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 66 kindplaatsen voor
kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
De geldende maatregelen in het kader van Corona zijn van invloed op de wijze waarop het toezicht
wordt uitgevoerd. De toezichthouder heeft de huidige stand van zaken op deze locatie met
betrekking tot de Corona-maatregelen besproken, zoals de hygiënemaatregelen die de ho uder op
deze locatie heeft ingesteld.
Conclusie
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De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
De toezichthouder concludeert eveneens dat in 2020 het aantal kindplaatsen in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) is gewijzigd van 63 naar 66 zonder dat daar een incidenteel
onderzoek uitbreiding kindplaatsen aan vooraf is gegaan.
De toezichthouder heeft besloten het onderzoek uitbreiding alsnog mee te nemen in dit regulier
jaarlijks onderzoek van 2021.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Naar aanleiding van het onderzoek naar het aantal geregistreerde kindplaatsen adviseert de
toezichthouder deze locatie op te nemen in het Landelijk Register Kind eropvang met 65
kindplaatsen.
Een nadere toelichting is beschreven in het domein Accomodatie in dit rapport.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogisch beleidsplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de ‘Wet kinderopvang’, waarin staat dat
een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang biedt. Hieronder wordt verstaan;
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar.
Uit de observatie blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden omtrent de pedagogische
praktijk. De houder biedt verantwoorde kinderopvang.
De beroepskracht stimuleert de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van kinderen
Kinderen hebben de m ogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelm ateriaal, activ iteitenaanbod en inrichting;
De inrichting v an (een deel v an) de ruim te sluit aan op de behoefte van baby's (bv
Pikler).
In de babygroepen zijn 2 boxen, een grondbox en een hoge box. De grondbox is centraal in de
groep geplaatst en voorzien van een matras op maat op de grond en een laag hek rondom met
brede spijlen. De baby die erin ligt, maar ook de andere aanwezige kinderen en beroepskrachten in
de groep, hebben voortdurend contact met elkaar do or de centrale plek van de box in de ruimte.
Iedereen hoort en ziet elkaar. De grondbox is bedoeld voor de baby die begint met omrollen,
kruipen, zitten en optrekken aan het hek om te gaan staan. In de box liggen verschillende babyspeeltjes van verschillende materialen. Er zijn rammelaars van plastic, hout of stof, maar ook
speeltjes met geluidjes erin. In de rieten mand zijn allerlei knuffels.
Aan het hek van de box is aan de buitenkant een autobaan bevestigd van hout. Als een autootje
bovenaan de baan een zetje krijgt rolt het autootje zelf zigzaggend van de 5 banen naar beneden.
In de hoge box liggen de jongste baby's. Er staat een trapeze van hout. De baby ligt onder de
trapeze op de rug en kan zo de speeltjes aan de trapeze bekijken, er tegenaan tikke n en oefenen
met vastpakken.
Van de ruimte onder de box is een speelhuisje gemaakt voor de oudere kinderen (dreumesen) in
de groep.
De beroepskracht stimuleert de ontwikkeling van de sociale ontwikkeling van kinderen
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge ervaringen;
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en m aterialen in om kinderen te laten
sam enspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars
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m ogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor gezam enlijke ervaringen (rituelen,
groepsgesprek, im itatie).
Naast de peutergroep, op de speelplaats, staat een overkapping met aan drie kanten houten
wanden. De overkapping heeft tijdelijk dienst gedaan als atelier bij de schilderactiviteit en is nu
ingericht als tentoonstellingsruimte met de schilderijen die de kinderen hebben gemaakt. De
opdracht was: 'maak je eigen schilderwerk met verf en kwast.'
De beroepskracht vertelt enthousiast over het verloop van de activiteit: 'Nadat we met de kinderen
besproken hadden wat de bedoeling was gingen de kinderen aan de slag. Ieder kind op zijn eigen
manier. De één was zo klaar, de ander dacht even na voordat ze begon. Na aanmoediging van de
beroepskracht: 'Goed zo', 'Je mag het hele vel papier gebruiken' of 'Kijk bij elkaar voor ideëen',
lukte het ieder kind een schilderij te maken.
Een kind kon niet stoppen, hij vond het zo leuk en ging er helemaal in op. Na afloop hebben we de
resultaten met elkaar bekeken en besproken.
Extra leuke bijkomstigheid is dat de ouders bij het brengen en/of ophalen van hun kind een kijkje
kunnen nemen in de overkapping, het is buiten en naast de toegangsdeur van de groep waar de
ouders vanwege Corona hun kind brengen en halen.'
De beroepskracht draagt normen en waarden over aan kinderen
Oefenen v an gedeelde v erantwoordelijkheid en respectvol sam enzijn;
De beroepskrachten bouwen het dagprogram m a op m et vaste rituelen en bekende
afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen verwacht wordt.
De kinderen spelen dagelijks buiten. De beroepskrachten begeleiden de kinderen volgens een vast
ritueel naar buiten. De peutergroepen op de eerste verdieping moeten een trap af. Als de kinderen
klaar zijn voor vertrek, wachten ze achter elkaar tot ze het sein krijgen van de beroepskracht o m
de trap af te gaan. Eén beroepskracht blijft boven tot het laatste kind naar beneden gaat. De
andere beroepskracht begeleidt de kinderen de trap af. Er is voor de kinderen op kind -hoogte een
leuning aangebracht.
De beroepskracht op de trap loopt achterste voren naar beneden zodat ze de kinderen goed kan
zien en helpen. Ze moedigt de kinderen aan: 'Pak de leuning maar goed vast. Goed kijken waar je
je voet zet. Rustig aan we hebben geen haast.' Beneden gekomen wachten de kinderen op de
vaste verzamelplek totdat de groep compleet is om gezamenlijk naar buiten te lopen.

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (op locatie 10-06-2021)
Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2021)
Pedagogisch werkplan (versie mei 2021)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De koppeling en inschrijving in het personenregister kinderopvang van personen nieuw werkzaam
bij deze locatie na de vorige reguliere inspectie van 15-07-2020, is gecontroleerd. Deze personen
zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en voor aanvang van de werkzaamheden
gekoppeld aan de organisatie. De inschrijving en koppeling van de overige medewerkers is tijdens
voorgaande inspecties beoordeeld.
Opleidingseisen
De beroepskwalificaties van beroepskrachten nieuw werkzaam bij deze locatie na de vorige
reguliere inspectie van 15-07-2020, zijn gecontroleerd. Deze beroepskrachten beschikken over een
beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarden. De beroepskwalificaties van de overige
beroepskrachten zijn tijdens voorgaande inspecties beoordeeld.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan de getoetste voorwaarden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kinderdagverblijf De Boomgaard biedt opvang in 6 stamgroepen, op dit moment als volgt
samengesteld:
Naam stamgroep
De Vuurvlinders
De Honingbijtjes
De Bloemenweide
De Boomkikkers
De Lieveheersbeestjes
De Poolvosjes

Leeftijd
0-2 jaar
0-2 jaar
0-2 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar

Maximaal aantal kinderen
9
9
9
12
12
12

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (op locatie 10-06-2021)
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Er is een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld dat de visie van de houder op deze
onderwerpen weergeeft. Het beleid komt in overleggen met het team aan bod. De voornaamste
risico's met grote gevolgen zijn beschreven evenals hoe er omgegaan wordt met
grensoverschrijdend gedrag. In het plan wordt ook de visie op het omgaan met kleinere risico's
beschreven.
Per dag is er minimaal één persoon aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO -certificaat.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (op locatie 10-06-2021)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie mei 2021)
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De locatie staat met een geldigheidsdatum vanaf 03-02-2020 geregistreerd in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) met 66 kindplaatsen. De feitelijke administratieve wijziging in het LRK
vond plaats op 20-11-2020.
Toezichthouder constateert tijdens het regulier jaarlijks bezoek op 06 -05-2021 dat voor deze
wijziging geen incidenteel onderzoek is uitgevoerd in 2020.
In onderstaande tabel is af te lezen dat, conform de huidige oppervlakte per stamgroep, maximaal
plaats is voor 65 (en niet de geregistreerde 66 kindplaatsen).
De tabel laat tevens zien, op basis van het ruimte nummer op de tekening/plattegrond van 2018,
in welke ruimte welke stamgroep zich bevindt. De tekening van 2018 is nog steeds actueel, echter
de oppervlakte per groepsruimte is door kleine verbouwingen iets veranderd.
De kolom oppervlakte geeft de huidige vierkante meters weer per groep. De oppervlakte is onlangs
nagemeten door de houder.

Ruimte
nr

Naam stamgroep en leeftijd kinderen

Oppervlakte

Max aantal kinderen

Begane grond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boomkikkers peutergroep 2-4 jaar
Vuurvlinders babygroep 0-2 jaar
Honingbijtjes babygroep 0-2 jaar
Bloemenweide babygroep 0-2 jaar
Eerste verdieping:
Lieveheersbeestjes peutergroep 2-4 jaar
Poolvosjes peutergroep 2-4 jaar
Totaal aantal kindplaatsen

44.36
34.22
44.06
26.21

m²
m²
m²
m²

12
10
12
7

42,25 m²
44.22 m²

12
12
65

De buitenspeelruimte is 357 m². Dit is ruim voldoende groot voor 65 kindplaatsen. Er is nodig: 195
m².
Op de begane grond zijn 3 slaapkamers voorzien van voldoende veilige stapelbedden voor het
aantal op te vangen kinderen tot 1,5 jaar. De locatie beschikt eveneens over buiten bedjes.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (op locatie 10-06-2021)
Plattegrond (ingestuurd 2018)
Informatie beschikbare buitenruimte (plattegrond 2018)
09-06-2021 oppervlakte per groepsruimte nagemeten door de houder
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kinde rcentrum
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 voo r 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
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 waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die w orden 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 )

11 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-05-2021
Kinderdagverblijf de Boomgaard B.V. te Noordwijkerhout

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
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(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 vo or de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(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 z etten 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;
- 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 aantal 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet 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 be paald 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)
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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 )
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 )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete be schrijving 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 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 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 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.
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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 d e beroepskrachtkindratio 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 )
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte pe r in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf de Boomgaard B.V.

Website

: http://www.kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000021870888

Aantal kindplaatsen

: 66

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderdagverblijf de Boomgaard B.V.

Adres houder

: Kerkstraat 29

Postcode en plaats

: 2211 RB Noordwijkerhout

KvK nummer

: 76008258

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hollands Midden

Adres

: Postbus 121

Postcode en plaats

: 2300 AC LEIDEN

Telefoonnummer

: 088-3083460

Onderzoek uitgevoerd door

: D. Kaulingfreks

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordwijk

Adres

: Postbus 298

Postcode en plaats

: 2200 AG NOORDWIJK ZH

Planning
Datum inspectie

: 06-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 16-06-2021

Zienswijze houder

: 25-06-2021

Vaststelling inspectierapport

: 28-06-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 28-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 19-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Na de inspectie van de GGD inspecteur hebben wij besloten om het aantal kinderen van groep de
Bloemenweide te reduceren naar 7 kinde ren en groep de Honingbijtjes te verhogen naar 12
kinderen.
De groepsruimte voldoet niet aan 3,5 m2 per kind. Voorheen loste we dit op door de gang hierbij
te betrekken, maar omdat dit een verkeersruimte betreft, die wij graag als zodanig willen
behouden, hebben wij besloten om het kindaantal van de groep de Bloemenweide te verkleinen.
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