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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. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf De 
Bereboot in Hoensbroek. 
  
Kinderdagverblijf De Bereboot maakt deel uit van Stichting Adelante Zorg. 

Voorheen was het dagverblijf alleen toegankelijk voor kinderen van Adelante medewerkers. 
Tegenwoordig is kinderdagverblijf De Bereboot voor iedereen toegankelijk die gebruik wil maken 
van dagopvang voor kinderen tot vier jaar. 
  
Kinderdagverblijf De Bereboot heeft diverse ruimtes ter beschikking. 
De ruimtes zijn ingericht met diverse speelhoeken, afgestemd op de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. In de babygroep zijn hoge boxen aanwezig waar de baby's tot rust kunnen komen. De 
dreumesgroep heeft onder andere een speeltent in de groep. Daarnaast zijn er open kasten met 
spelmateriaal op kindhoogte. De peutergroep kenmerkt zich door de aanwezigheid van een grote 
huishoek, een winkeltje en een bouwhoek. In alle groepen zijn tafels aanwezig waaraan 
gezamenlijk gegeten kan worden en waar groepsactiviteiten aan uitgevoerd kunnen worden. De 
baby- en peutergroep hebben direct toegang tot de verschoonruimte. Er zijn afzonderlijke 
slaapkamers aanwezig. De dreumesgroep is gesitueerd in een aangrenzende ruimte bij de 

ontvangsthal. Deze ruimte is passend ingericht voor de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
De buitenruimte is aangrenzend, veilig en toegankelijk. Er is onder andere een kruiptunnel voor de 
kinderen. De buitenberging biedt ruimte voor buitenspelmateriaal en rollend materiaal. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 28 
kindplaatsen. 

Er wordt opvang geboden in drie stamgroepen: 
  

Babygroep Pippeloentjes 0-1,5 jaar 

Dreumesgroep Ontdekkertjes  1,5- 2 jaar 

Peutergroep Kapiteintjes 2 - 4 jaar 

  
Kinderdagverblijf De Bereboot is alle werkdagen van 07.30 uur tot 18.00 uur geopend. 
  

Op de locatie zijn tien beroepskrachten werkzaam. Zij worden ondersteund door twee vaste 
vrijwilligsters en twee stagiaires. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
  

Soort onderzoek Datum Bevindingen 

Jaarlijks 
onderzoek 

06-08-
2015 

Tekortkoming in domein 'pedagogisch klimaat' en domein 
'personeel en groepen'. 

Nader onderzoek 05-01-
2016 

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de 
gewenste resultaten. 

Jaarlijks 
onderzoek 

22-09-
2016 

Tekortkoming in domein 'pedagogisch klimaat' en domein 
'veiligheid en gezondheid'. 

Nader onderzoek 23-02-
2017 

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de 
gewenste resultaten. 

Jaarlijks 
onderzoek 

07-08-
2017 

Geen tekortkomingen 

Incidenteel 
onderzoek 

14-12-
2017 

Geen tekortkomingen 
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Huidig onderzoek: 
Op vrijdagochtend 15-06-2018 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf De Bereboot. De toezichthouder is in gesprek geweest met de aanwezige 
beroepskrachten. De praktijk is geobserveerd. Tevens zijn op locatie enkele documenten 
doorgenomen. 

  
Bevindingen: 
De ochtend wordt, zoals altijd gezamenlijk gestart in de babygroep. De kinderen kunnen de dag 
rustig opstarten en afscheid nemen van hun ouders. Rond 9.00 uur worden de groepen gesplitst en 
gaan alle kinderen naar hun eigen groep. De beroepskrachten hebben onderling een overdracht 
van de bijzonderheden van elk kind. De sfeer in de groepen is rustig en prettig. De kinderen ogen 
ontspannen. In de babygroep gaat de beroepskracht met de kinderen op de grond zitten. Ze speelt 

in op wat de kinderen aandragen. Een kind komt bijvoorbeeld een boekje brengen. De 
beroepskracht vraagt: "Wil je lezen? Kom maar bij mij zitten dan". Wanneer een baby in de box 
begint te huilen staat de beroepskracht op en legt aan de kinderen uit: "Ik ga even <naam kind> 
pakken, hij is aan het huilen". Het kind wordt vervolgens bij het groepsproces betrokken. De 
beroepskracht gaat bellen blazen. De kinderen zijn erg nieuwsgierig. Ze mogen het zelf ook 
proberen en ervaren wat er gebeurt als je de bellen aanraakt. In de dreumesgroep worden liedjes 

gezongen. Ook wordt er een spelletje gedaan met vingerpoppetjes. Ieder kind krijgt een rol 

toebedeeld. De kinderen hebben zichtbaar plezier. Tijdens de inspectie is het 'opa en oma week'. 
Om beurten mogen opa's en oma's een kijkje komen nemen op de groep van hun kleinkind. In de 
peutergroep is dit vandaag ook het geval. De beroepskracht speelt met de kinderen met de auto's. 
Ze stelt vragen als "Is de auto groot of klein?". De kinderen plaatsen de auto's vervolgens in de 
'file' of in de 'autogarage'. Er worden twee verjaardagsfeestjes gevierd. De kinderen van alle 
groepen komen bij elkaar om te zingen en muziek te maken. De kinderen doen allemaal 

enthousiast mee. 
  
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 
relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de gestelde eisen: 
  

Babygroep 6 kinderen 2 beroepskrachten 

Dreumesgroep 5 kinderen 1 beroepskracht, 1 vrijwilligster 

Peutergroep 11 kinderen 2 beroepskrachten 

  

Alle op de locatie werkzame beroepskrachtenen stagiaires zijn in het bezit van een geldige 
Verklaring Omtrent het Gedrag. Alle beroepskrachten, twee stagiaires en één vrijwilliger zijn 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de organisatie Adelante 
Zorggroep. 
 
Eén vrijwilliger blijkt niet te zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister. 
De houder verklaart dat er een nieuwe VOG is aangevraagd voor de betreffende persoon en laat 

weten dat de vrijwilliger niet werkzaam zal zijn totdat de koppeling gerealiseerd is. 
  
De beroepskrachten beschikken over een passend diploma en zijn gekwalificeerd voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen. 
  
Bij kinderdagverblijf De Bereboot wordt gewerkt met mentorschappen. Alle kinderen zijn gekoppeld 

aan een vaste mentor. De mentor is verantwoordelijk voor het afnemen van het 
peutervolgsysteem, het invullen van observatieformulieren en het voeren van oudergesprekken. 
Alle ouders zijn hierover geïnformeerd. 
  
Kinderdagverblijf De Bereboot heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan en een veiligheid- en 
gezondheidsbeleid opgesteld. 

  

Conclusie: 
Tijdens het huidig onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden niet voldoen aan de 
Wet Kinderopvang. 
  
Dit betreft een onderdeel van het volgende domein: 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

 
Advies aan College van B&W 

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

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein Registratie, 

wijzigingen en administratie 
  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Administratie 
  

De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Administratie 
 
Kinderopvang vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van 
het kinderdagverblijf en de ouder. 

  
Op basis van een steekproef is gebleken dat de administratie van het kinderdagverblijf voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 LRKP 

 Administratie 
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Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’. 
  
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 

 Verantwoorde dagopvang 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Kinderdagverblijf De Bereboot heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor de 
locatie. Het pedagogisch beleid bevat informatie over: 

  
 De pedagogische uitgangspunten van het kinderdagverblijf De Bereboot; 
 De wijze waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd en een 

doorgaande ontwikkellijn naar de basisschool en de buitenschoolse opvang wordt nagestreefd; 
 Het signaleren van en de omgang met bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen, het 

doorverwijzen en ondersteuning aan ouders; 
 Mentorschap; 

 Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 
 Wenbeleid; 
 Medewerkers op de groep en afwijking beroepskracht-kindratio; 
 Activiteiten buiten de stamgroep; 
 Het gebruikmaken van extra dagdelen; 
 Taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 

  

Conclusie: 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf De 
Bereboot de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale 
competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 
  
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het 
vrij spel, groepsactiviteit aan tafel en het vieren van een verjaardagsfeestje. 
  

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten op een 
sensitieve en responsieve manier reageren op signalen van de kinderen. Er is zichtbaar respect 
voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen aan gedrag worden 
gesteld. Hierdoor kunnen de kinderen zich emotioneel veilig voelen. 

  
De beroepskrachten scheppen, door middel van een gevarieerd aanbod van materialen en 

activiteiten, condities voor spel dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 
kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en 
taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Zodoende worden zij in staat gesteld zelfstandig te 
functioneren in een veranderende omgeving. 
  
Kinderen worden begeleid in hun interactie met leeftijdsgenoten en bij het ontwikkelen van sociale 
verantwoordelijkheid. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden bij. Dit helpt hen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen. 
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De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij zijn zich 

bewust van hun voorbeeldfunctie in spreken en handelen. Er is aandacht voor de cultuur, 
diversiteit en de algemeen aanvaarde waarden en normen van onze huidige 
participatiesamenleving. 

  
Conclusie: 
Uit observatie en interview van beroepskrachten is gebleken dat de houder voldoet aan de 
voorwaarden met betrekking tot verantwoorde dagopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties (Pedagogische praktijk) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. 
  
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

Bij het onderzoek d.d. 15-06-2018 zijn de Verklaringen Omtrent het Gedrag en de inschrijving en 
de koppeling met het personenregister van negen beroepskrachten, twee vrijwilligers en twee 
stagiaires beoordeeld. 

  
Allen zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. 
Alle beroepskrachten, twee stagiaires en één vrijwilliger is ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en gekoppeld aan de organisatie Adelante zorggroep. 
  
Eén vrijwilliger blijkt niet te zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister. 
De houder verklaart dat er een nieuwe VOG is aangevraagd voor de betreffende persoon en laat 

weten dat de vrijwilliger niet werkzaam zal zijn totdat de koppeling gerealiseerd is. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 
het personenregister kinderopvang. 
 

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

voldaan: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen 
inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van vijf aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 

  
Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 
  
Conclusie: 

Uit dit onderzoek blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
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Aantal beroepskrachten 
 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  
Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 

  
  

Naam groep: Aantal aanwezige 
kinderen per leeftijd: 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten: 

Aantal benodigde 
beroepskrachten: 

Babygroep 
Pippeloentjes 

0 - 1,5 jaar: 
6 kinderen 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Dreumesgroep 
Ontdekkertjes 

1,5 - 2 jaar: 
5 kinderen 

1 beroepskracht en 1 
vrijwilligster 

1 beroepskracht 

Peutergroep 

Kapiteintjes 

2 - 4 jaar: 

11 kinderen 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  

Conclusie: 
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep. 
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in drie stamgroepen. De indeling is als volgt: 
  

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

Babygroep 0 - 1,5 jaar 9 kinderen 

Dreumesgroep 1,5 - 2 jaar 6 kinderen  

Peutergroep 2 - 4 jaar 13 kinderen 

  
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
  

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. 
  
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. 
  
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. 
  
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden m.b.t. stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Lijst mentorschap 
 Personenregister kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 
  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Kinderdagverblijf De Bereboot heeft een algemeen beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 
Het beleid leidt ertoe 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. 

  
Kinderdagverblijf De Bereboot hanteert daarnaast de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 
(QuickScans) voor het inschatten van de locatie specifieke risico's. 

Risico's worden ondervangen in protocollen, huisregels en werkafspraken. 
  
Het beleid van dit kinderdagverblijf heeft betrekking op de huidige situatie. De inventarisatie is 
uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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. 
  
De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
- 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. 
  
De houder beargumenteert d.m.v. het schriftelijk beleid en het hieruit voortvloeiend plan van 
aanpak de gemaakte keuzes. De houder evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen. 
De focus ligt vooral op de praktijksituatie. 
  

De houder heeft maatregelen genomen om het risico op grensoverschrijdend gedrag te beperken. 
  
Op grond van gesprekken met de beroepskrachten en de observatie in de groep, is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen. 
  
Houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens de 

geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. De houder draagt er zorg 
voor dat wanneer afgeweken wordt van de BKR één andere volwassene aanwezig is in het 
kindercentrum, ter ondersteuning van de beroepskracht. 
  

Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig met een geldig kinder- 
EHBO-diploma. 

  
Conclusie: 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid en gezondheid 

 EHBO certificaten 
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Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 
  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  

 Informatie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Informatie 
 
De houder informeert de ouders via een intakegesprek, de website, nieuwsbrieven, mail, 
informatiebord en informatie op de deur van de groepsruimtes. 

 
De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website. 
 

De houder informeert de ouders over de tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-
kind-ratio. 
  
De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen wordt via de website 
onder de aandacht van de ouders gebracht. 
  
Conclusie:  

De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen op het gebied van 
informatie aan de ouders. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
 Informatiemateriaal voor ouders 

 Website 

 Nieuwsbrieven 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten vermeldende in ieder 

geval naam, geboortedatum, en de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 
werkzame personen, tot personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn 
gekoppeld aan de houder van het kindercentrum; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en art 17d lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 
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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 minimum aantal 
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) 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 

hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang 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) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 

beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 

sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, leidt dit niet 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 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum 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 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 op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio 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) 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 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 er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue 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 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 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 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 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) 

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 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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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 

ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Bereboot 
Website : http://www.kdvdebereboot.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021869375 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Adelante Zorg 
Adres houder : Zandbergsweg 111 

Postcode en plaats : 6432CC Hoensbroek 
KvK nummer : 41072650 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Vonken 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heerlen 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 6400AA HEERLEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 15-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 22-06-2018 
Zienswijze houder : 04-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2018 
 

 
 



 

19 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-06-2018 
De Bereboot te Hoensbroek 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
Hoensbroek, 4 juli 2018 
Zienswijze op het concept inspectierapport KDV de Bereboot 
 
Geachte mevrouw Vonken, 

 
Vrijdag 29 juni jongstleden ontvingen wij het concept inspectierapport over het kinderdagverblijf 
de Bereboot. Daarin wordt een tekortkoming geconstateerd over het ontbreken van de koppeling 
in het personenregister kinderopvang van een vrijwilligster. 
Begin van het jaar hebben wij de nodige acties uitgezet om alle betreffende personen tijdig te 
kunnen koppelen in het personenregister kinderopvang. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar 

stagiaires, vrijwilligers en externe samenwerkingspartners. Zij werden tijdig geïnformeerd over de 
te nemen stappen, en wij hebben de voortgang in dezen bewaakt. Ondanks onze zorgvuldige 

aanpak, bleek tijdens de inspectie tot onze verbazing een vrijwilligster door samenloop van 
omstandigheden en miscommunicatie niet gekoppeld te zijn. Naar aanleiding van de inspectie 
hebben wij direct actie ondernomen: er is voor de vrijwilligster een nieuwe verklaring omtrent het 
gedrag aangevraagd en de afspraak is gemaakt dat zij niet meer in de groep aanwezig is, totdat 
zij gekoppeld is in het personenregister kinderopvang. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Sonja Vetter Teamleidster 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 


