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Het onderzoek 

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

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

Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 
kindercentrum Campus aan De Lanen en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de 

bevindingen op hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per 
onderdeel verder uitgewerkt.  
 

Algemeen beeld 
KDV Campus aan de Lanen is vanaf 20 augustus 2018 gevestigd in het gebouw van Kindcentrum 
Campus aan de Lanen, Lunersingel 181 in Rosmalen. In het kindcentrum zijn ook een basisschool 

en een buitenschoolse opvang gevestigd. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over 
voldoende  groepsruimtes voor de opvang van maximaal 70 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
voor de groepen Klavertje, Fluitenkruid en Koekoeksbloem. De buitenruimte grenst direct aan de 
groepsruimtes. De kinderen gaan regelmatig met de beweegcoach spelen in de beweegruimte in 
het pand. 
 
Inspectiegeschiedenis 

2-7-2018;  Onderzoek voor registratie. Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. Advies om 
per 20 augustus 2018 in exploitatie te laten gaan. 
26-11-2018; onderzoek na registratie. Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.  
 
Huidig onderzoek 

Op dinsdagochtend 5 november 2019 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
het kinderdagverblijf van Campus aan De Lanen. Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal 

kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op het gebied van de beroepskracht-kindratio, de 
invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker en de meldcode kindermishandeling. Afhankelijk 
van het soort onderzoek worden deze nieuwe kwaliteitseisen meegenomen en beoordeeld.  
 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld:  
• Pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid; 
• accommodatie; 
• ouderrecht. 
 
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

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

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

Pedagogisch klimaat 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogische praktijk. 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 

Pedagogisch beleid 

Campus aan de Lanen (KDV) heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 
pedagogische visie is beschreven. 

• Pedagogisch beleidsplan Campus aan De Lanen 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Regelmatig vindt een groepsoverleg of een individueel overleg plaats waarbij 
het pedagogisch beleid wordt besproken. 
 
De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 
• verantwoorde dagopvang; 

• volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 
buitenschoolse opvang; 

• mentorschap; 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 
• wennen aan een nieuwe stamgroep; 
• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 

• verlaten van de stamgroep(ruimte); 
• gebruik van extra dagdelen; 
• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 

Pedagogische praktijk 

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

opvang wordt geboden. De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 
dinsdagochtend 5 november 2019 op de volgende momenten: 
• Binnen spelen (groep Fluitenkruid) 

• Kring en fruit eten (Koekoeksbloem) 
• Babygroep (Klavertje) 
 
Emotionele veiligheid 
Op de dag van de inspectie worden op de groep Fluitenkruid vijf kinderen opgevangen. Er is een 
pedagogisch medewerker in opleiding aanwezig en een invalkracht. De beroepskracht in opleiding 
staan sinds 1 september op deze groep en kent het programma en de kinderen en de werkwijze op 

de groep. De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. 
Zij praten vriendelijk en rustig met de kinderen en vertellen wat ze zien en wat ze gaan doen. De 
kinderen zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Voorbeeld: Er wordt een 
verjaardag van een kind gevierd met muziekinstrumentjes en er worden liedjes gezongen. De 
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beroepskracht vraagt aan de kinderen welk liedje ze mooi vinden en geeft de kinderen 

complimentjes dat ze zo goed meezingen. Aan de jarige vraagt ze: "Wil je zelf uitdelen"? 
De beroepskrachten merken signalen op waarmee een kind aangeeft dat het zich niet goed voelt of 
behoefte heeft aan ondersteuning en hierop wordt passend gereageerd. Wanneer een kind huilt 
troost de beroepskracht het kind door hem op schoot te nemen. Ze vraagt of hij het leuk vindt om 

samen een boekje te gaan zoeken en gaat daarna voorlezen op de bank. Een kind vraagt of het 
ook mag meekijken. "Ja natuurlijk, kom er maar bij zitten", zegt de beroepskracht. De kinderen 
voelen zich gezien en begrepen. De beroepskrachten zijn betrokken en weten wat de kinderen 
nodig hebben. 
 
Respect voor autonomie 
De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 

ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt 
bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. Voorbeeld: Een baby zit alleen op 
een mat en speelt met een bal en een andere baby ligt op een zacht kleedje en speelt met de baby 
gym. In de peutergroep worden kinderen betrokken bij het opruimen en mogen zij zelf kiezen 
welke liedjes er gezongen worden.  

 

Structureren en grenzen stellen 
Er wordt binnen het onderwijs en kinderopvang van Campus aan De Lanen gewerkt met 
kernwaarden. De nieuwe kernwaarde gaat over macht en structuur en afspraken en regels en hier 
wordt op de peutergroep extra aandacht aan besteed. Zo vraagt de beroepskracht na het 
buitenspelen of de kinderen de afspraak over de binnen schoenen nog weten (waar moeten de 
schoenen staan) en aan tafel is er aandacht voor afspraken zoals niet spelen tijdens het eten en 
handen op de tafel. Ook wordt de afspraak benoemd dat samen opgeruimd dient te worden. Voor 

kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht en waar zij zich aan moeten houden. 
Er wordt een vaste dagritme gehanteerd met vaste, voorspelbare onderdelen zoals de kring, 
binnen- en buitenspelen, de lunch, slapen, ophalen. 
 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 
vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen hebben de mogelijkheden om (leer) ervaringen op te doen 

in de groep. De inrichting van de ruimte en het spelmateriaal sluiten aan bij het 

ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderen. Er zijn specifieke speelhoeken aanwezig 
geschikt voor een bepaald speldoel zoals een bouwhoek, huishoek en leeshoek. Voor de baby's is 
een box aanwezig waar zij ongestoord kunnen ontdekken en bewegen, kijken en voelen. Kinderen 
wordt aangeboden om (onder leiding van de beweegcoach) te spelen in de beweegruimte, een 
spelletje te doen op de IPad, te knutselen en te bouwen met Kapla. Er wordt geteld, voorgelezen 

en er worden liedjes gezongen. De kinderen kennen de liedjes en zingen mee. Het spelmateriaal is 
voor kinderen laag en toegankelijk neergezet. De beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun 
spel. Er is ruimte voor vrij spel of kinderen mogen (op bepaalde momenten) kiezen met wie en 
waarmee ze gaan spelen. 
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, fietsen en lopen op de houten blokken.  
 

Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. Voorbeeld: Kind A en kind B spelen op 
de grond met de auto's. Als kind A een grotere auto op de kast ziet staan gaat hij daarmee spelen. 
Kind B wil dit ook maar kan er niet bij. De beroepskracht gaat naar de kinderen toe en zegt: 'zullen 

we de auto op de grond zetten, dan kunnen jullie er samen mee spelen. De beroepskrachten 
brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 

herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast zoals rekening houden met elkaar en samen delen. 
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. Voorbeeld: Een kind heeft buiten gespeeld, doet 
zijn jas uit en laat die op de grond vallen. De beroepskracht vraagt aan het kind wat de afspraken 
hierover zijn. Na even nadenken weet hij weer dat hij de jas aan zijn haakje moet hangen. De 
beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg 
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wanneer iets niet mag en waarom het niet mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en 

hanteren de algemeen aanvaarde normen en waarden.  
 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten. PMIO.) 
• Observatie(s) (5-11-2019) 
• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.campusaandelanen.nl) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Campus aan De Lanen) 
 

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• Aantal beroepskrachten; 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, de invalkracht en de BBL-er van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder 
gekoppeld aan de organisatie. 

 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Opleidingseisen 

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

Daarnaast wordt één beroepskracht in opleiding ingezet, op basis van de formatieve inzetbaarheid 
zoals beschreven in de overeenkomst. 
 
De twee pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 

 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

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

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsrooster van week 44 en week 45 blijkt 
dat voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-
kind ratio). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het KDV van Campus aan de Lanen worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. 
Het kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen: 
• Klavertje (Babygroep): maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 maanden. 

• Fluitenkruid (Dreumesgroep): maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 12 tot 36 maanden. 
• Koekoeksbloem (Peutergroep en peuterarrangement): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 

30 tot 48 maanden. 
 
De peutergroep Koekoeksbloem en de BSO Duizendblad voegen op woensdag en vrijdag samen in 
de groepsruimte van de peutergroep. De kinderen van de BSO mogen hun eigen speelgoed 
meenemen. In de groepsruimte zijn speelhoeken en er is voldoende materiaal aanwezig dat past 

bij de verschillende leeftijden van de kinderen. 
 
Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de 

houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het 
kind wordt gegeven. 
 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 
personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet.  
 
Mentorschap 
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen 
volgt. Een keer per jaar wordt de ontwikkeling van het kind door middel van observaties en een 

gesprek tussen mentor en kind vastgelegd in een praatformulier. Hierna nodigt de mentor de 
ouders uit voor een gesprek. Indien er behoefte is kan er vaker een gesprek plaatsvinden.   
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

In het kindercentrum wordt de voorgeschreven voertaal Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten. PMIO.) 

• Observatie(s) (5-11-2019) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Toestemmingsformulier(en) (Formulier verklaring opvang in twee stamgroepen. (21-10-

2019).) 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht (Certificaten Pedagogisch coach/beleidsmedewerker. (1-4-

2019).) 

• Website (www.campusaandelanen.nl) 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (Arbeidsovereenkomst BBL (11 juni 

2019).) 
• Presentielijsten (Week 44 en week 45) 
• Personeelsrooster (Week 44 en week 45) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Campus aan De Lanen) 
• Notulen teamoverleg (Notulen teamoverleg 16 juli 2019. Agenda teamoverleg (notulen) zonder 

datum.) 
• Notulen 16 juli 2019. Start van Koekoeksbloem. 
• Brief bevestiging overplaatsing naar andere groep. (14-10-2019). 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit:  
• Veiligheid en gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018. 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien 
deze risico's zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze 

waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's met beperkte gevolgen. 

De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Elke 
medewerker heeft toegang tot een online platvorm waarop alle laatste protocollen en afspraken te 
vinden zijn. Vragen van ouder worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Wanneer de vraag voor 
meerdere ouders interessant is wordt deze in de nieuwsbrief opgenomen. 
 
Cyclisch proces  

De beleidscyclus is gestart met een uitgebreide risico-inventarisatie. In het teamoverleg is 
besproken op welk onderwerpen de QuickScan uitgevoerd dient te worden. Op basis van alle 
overleggen en QuickScans is bekeken hoe het beleidsplan veiligheid en gezondheid aangepast gaat 
worden en zo actueel mogelijk blijf. Op basis van de risico-inventarisatie wordt een actieplan 
gemaakt. De voortgang van het plan wordt regelmatig geëvalueerd tijdens een teamoverleg.  
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid. De houder 
zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 

evalueren en implementeren.  
 

Vier-ogen principe 
In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde 
gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. Dit is in de praktijk zichtbaar.  
 
Achterwacht 

Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. 
De houder waarborgt dit door in geval van calamiteiten de achterwacht regeling toe te passen. In 
het geval van calamiteiten is er een achterwacht beschikbaar is die binnen 15 minuten aanwezig 
kan zijn op de locatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang tijden. 
 
Eerste hulp aan kinderen 

De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
De beroepskrachten beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
Uit de steekproef blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende de opvang ten minste één 

volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is.   
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 

afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of 
het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.  
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 

gesprekken met beroepskrachten en de houder. 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten. PMIO.) 
• Observatie(s) (5-11-2019) 
• EHBO certificaten 
• Website (www.campusaandelanen.nl) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid en gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018.) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Meldcode Campus aan De Lanen.) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Campus aan De Lanen) 

 
 
• De Witte Wielen. Hoofdstuk Veiligheid, gezondheid & hygiëne. (Concept). 

 
 
 

Accommodatie 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten 
• Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 
Campus aan de Lanen heeft verschillende ruimtes. Op de dag van de inspecties zijn er drie groepen 
in gebruik. De groepen Fluitenkruid, Klavertje en Koekoeksbloem hebben allen de beschikking over 
58m². Er is voldoende binnenspeelruimte per kind beschikbaar. De groepen zijn voldoende 
voorzien van slaapruimtes, bedjes en stretchers en hebben een aangrenzende verschoonruimte. De 
op de groep aanwezige materialen zijn gevarieerd en dragen bij aan de verschillende 

ontwikkelgebieden zoals creativiteit, muziek en sport en beweging. Er wordt gezorgd voor 
materialen die passen bij de leeftijd en uitnodigen tot exploreren en creëren. Sommige materialen 
lenen zich om alleen mee te spelen, andere nodigen juist uit tot samenspel.  
Kinderen gaan regelmatig onder begeleiding van de beweegcoach spelen in het inpandige 
beweeglokaal. Alle groepen grenzen aan een grote hal waar ook gespeeld kan worden.  
 

Buitenruimte 
Het KDV maakt gebruik van het omheinde schoolplein en van het aangrenzende speelveld. Het 

terrein is niet opgemeten, maar beschikt over voldoende vierkante meter voor de opvang van 
maximaal 50 kinderen die tegelijk worden opgevangen.  
Het buitenspeelterrein  is via de hoofdingang eenvoudig bereikbaar voor de kinderen. Voor de 
baby's is er een aparte buitenruimte die direct bereikbaar is vanuit de groepsruimte. 
Bij de inrichting van de buitenruimte wordt rekening gehouden met de leeftijden en 

ontwikkelingsbehoefte van de kinderen die er gebruik van maken. 
De buitenruimte is voorzien van allerlei materialen zoals schepjes voor de zandbak, stokken, 
pallets en autobanden. Er kan gefietst worden, kinderen kunnen skateboarden en er kan gespeeld 
worden met een bal. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig 
plaats kunnen vinden. 
De buitenruimte wordt ook gebruikt door kinderen van de basisschool. Er zijn afspraken gemaakt 
over het gebruik van de ruimte en het gebruik van het spelmateriaal. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (Beroepskrachten. PMIO.) 
• Observatie(s) (5-11-2019) 
• Website (www.campusaandelanen.nl) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid en gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018.) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Campus aan De Lanen) 
 

Ouderrecht 
Binnen ouderrecht zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Informatie; 
• oudercommissie; 

• klachten en geschillen. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Informatie 

De houder informeert de ouders door middel van de informatie op de website en door 
nieuwsbrieven. Op vaste momenten vinden er gesprekken plaats met ouders over opvoeding en 
over de ontwikkeling van het kind. 
Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen: 
• het te voeren beleid; 
• het inspectierapport; 

• de geschillencommissie; 

• de inzet van het aantal beroepskrachten en de tijden waarop hiervan wordt afgeweken. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Oudercommissie 

De houder heeft geen oudercommissie ingesteld. In dit kindercentrum worden minder dan 50 
kinderen opgevangen. De houder maakt aantoonbaar dat ouders op een andere wijze worden 
betrokken bij onderwerpen waarover het adviesrecht geldt. De houder doet dit door ouders te 
betrekken bij het beleid dat wordt gevoerd op het gebied van o.a. voeding, opvoeding, veiligheid 
en gezondheid, openingstijden, klachten en wijziging van de prijs van kinderopvang. 
 

Op Campus aan De Lanen is men bezig met de ontwikkeling van een Campusraad waarin 

de oudercommissie (opvang) en de Medezeggenschapsraad (onderwijs) zetelen.  
Aangezien dit nog niet volledig afgerond is worden de voorwaarden die behoren bij dit onderdeel 
niet meegenomen. 
 
 
Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Klachten en geschillen 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 
geschillencommissie per 29-12-2015. 
 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgelegd in het document 

Klachtenafhandeling (Ons kindbureau). Daarin staat vermeld dat de houder: 
• de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
• de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
• de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
• in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
 
De houder brengt de klachtenregeling ten behoeven van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

Gezien het afgelopen jaar geen officiële klachten zijn gemeld, is geen klachtenjaarverslag vereist. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Reglement oudercommissie 

• Notulen oudercommissie (Notulen Campusraad. 25 juni 2019.) 
• Website (www.campusaandelanen.nl) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Campus aan De Lanen) 
• Klachtenregeling (Klachtenregeling Ons Kindbureau.) 
• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

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 

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) 
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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) 

 

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) 

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) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 
 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
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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) 

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 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 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. 
 

(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) 
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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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 



 

17 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-11-2019 
Campus aan de Lanen te Rosmalen 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 

dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 per 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) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

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

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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) 

 

Oudercommissie 

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

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Campus aan de Lanen 
Website : http://www.onskindbureau.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000040493245 
Aantal kindplaatsen : 70 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kindercentrum De Witte Wielen 
Adres houder : Spirealaan 8 

Postcode en plaats : 5247HK Rosmalen 

KvK nummer : 17179322 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. van Gelder 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Hertogenbosch 
Adres : Postbus 12345 
Postcode en plaats : 5200GZ S HERTOGENBOSCH 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-12-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-01-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


