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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden
binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat hij onderzoekt of de kwaliteit van de
opvang goed genoeg zal zijn.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder nog niet alle kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang omdat de opvang nog niet van start is gegaan.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het
kinderdagverblijf en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van
het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder uitgewerkt.

Aanvraag
In verband met de (tijdelijke) verhuizing van KDV Voorschool J.J. Anspachschool naar Bolkensteeg
9 te Dongen heeft de houder (Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant)
op 21 februari 2022 een aanvraag ingediend voor de registratie van KDV Voorschool J.J.
Anspachschool (Bolkensteeg 9) in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het betreft een aanvraag voor 16 kindplaatsen, de houder is voornemens om op 1 augustus 2022
te gaan starten op de nieuwe locatie.
Op deze opvanglocatie zal opvang worden geboden aan maximaal 16 kinderen van 3 jaar. De
opvang zal plaatsvinden in één stamgroep. Op de plaats van de huidige locatie (Kerkstraat 60) van
dit KDV zal een nieuw schoolgebouw worden gerealiseerd dat naar verwachting in de tweede helft
van 2024 gereed zal zijn. Tot het nieuwe pand gereed is zal het KDV tijdelijk worden
ondergebracht in een klaslokaal van de voormalige Mavo, een bijgebouw van het Cambreur
College. Naast dit KDV wordt ook basisschool J.J. Anspach hier tijdelijk ondergebracht.
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Recente inspectiegeschiedenis KDV Voorschool J.J. Anspachschool aan de Kerkstraat 60
12-02-2020
Jaarlijks
De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen het
onderzoek
domein 'Personeel en groepen' op het onderdeel 'Aantal
beroepskrachten' is een overtreding geconstateerd. De houder voldoet
na herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden.
2021
Jaarlijks
In verband met de Coronapandemie heeft er geen locatiebezoek
onderzoek
plaatsgevonden.
(op afstand)
De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
16-02-2022
Jaarlijks
De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen het
onderzoek
domein 'Personeel en groepen' zijn de volgende overtredingen
geconstateerd:
•
De invalkracht staat niet ingeschreven in het personenregister
kinderopvang (PRK) met een geldige verklaring omtrent het
gedrag (VOG);
•
De invalkracht is niet gekoppeld aan de houder in het PRK.
Door middel van herstelaanbod is de eerste overtreding tijdens het
onderzoek hersteld.
De houder voldoet aan de overige getoetste voorwaarden.

Huidig onderzoek
Op dinsdag 22 maart 2022 is, in opdracht van de gemeente Dongen, een aangekondigd onderzoek
voor registratie uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die relevant zijn voor de
verhuizing naar de Bolkensteeg en voor aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden,
beoordeeld.
Kwaliteitseisen die direct betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk kunnen in dit stadium
nog niet volledig worden onderzocht. Er is gekeken of de houder kan aantonen dat hij
redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande onderdelen onderzocht:
•
registratie, wijzigingen en naleving handhaving
•
pedagogisch klimaat
•
personeel en groepen
•
veiligheid en gezondheid
•
accommodatie
•
ouderrecht
De beoordeling is tot stand gekomen op basis van de documenten die door de houder zijn
overlegd, het locatiebezoek en het interview met de houder op de te openen locatie. Tijdens het
locatiebezoek zijn alle ruimten die gebruikt zullen worden, zowel binnen als buiten, bekeken.

Bevindingen
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
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Conclusie
Het kinderdagverblijf voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn
beoordeeld. Op basis van dit onderzoek adviseert de toezichthouder de gemeente om deze
opvanglocatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met maximaal
16 kindplaatsen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn
beoordeeld.
NB. De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning (die de brandweer
met betrekking tot de brandveiligheid afgeeft) en de vergunningen die de bouw- en woningtoezicht
met betrekking tot het bouwbesluit afgeven.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Wijzigingen
De houder van het kinderdagverblijf is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld
moeten worden meegedeeld aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in
het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
In verband met de verhuizing van KDV Voorschool J.J. Anspachschool naar Bolkensteeg 9 heeft de
houder (Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant) een aanvraag
ingediend voor de registratie op het nieuwe adres. De houder is voornemens om per 1 augustus
2022 te staren op deze nieuwe locatie.
De houder heeft ook een wijzigingsverzoek ingediend om de registratie van de huidige locatie aan
de Kerkstraat 60 per 1 augustus 2022 te verwijderen uit het LRK.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Aanvraag Exploitatie (d.d. 21-02-2022)
Interview houder (15-03-2022 en 22-03-2022)
Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 24-02-2022)
Landelijk Register Kinderopvang
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Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin beschreven is wat de kenmerkende
pedagogische visie is en hoe de organisatie invulling geeft aan pedagogisch werken met kinderen.
De beroepskrachten die ingezet gaan worden op de nieuwe locatie van KDV Voorschool J.J.
Anspachschool zijn al werkzaam voor de organisatie en kennen het beleid. De houder draagt er
zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het pedagogisch beleid.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder (15-03-2022 en 22-03-2022)
Pedagogisch beleidsplan (Peuterplusgroep J.J. Anspachschool Dongen - Januari 2022)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag waarin de rechtspersoon Stichting
Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant is onderzocht. De verklaring omtrent het
gedrag is niet ouder dan twee jaar bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie. De bestuurder
is sinds 08-03-2018 gekoppeld in het personenregister kinderopvang.
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij KDV Voorschool J.J. Anspachschool (Kerkstraat) zullen
ook worden ingezet op de nieuwe locatie aan de Bolkensteeg. Zij zijn opgenomen in het
personenregister kinderopvang en zijn door de houder gekoppeld.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De diploma’s van de beroepskrachten die ingezet zullen gaan worden op deze locatie zijn ingezien.
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele Cao Kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker
Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en
houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van
de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één
functie of twee losse functies.
Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door één
persoon uitgevoerd. Zij beschikt over een 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.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij KDV Voorschool J.J. Anspachschool zullen de kinderen worden opgevangen in één vaste
stamgroep.
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
Op het kindercentrum zal gewerkt gaan worden met een vast team van beroepskrachten.
Conclusie
De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden
zal worden voldaan na aanvang van exploitatie.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder (15-03-2022 en 22-03-2022)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (Peuterplusgroep J.J. Anspachschool Dongen - Januari 2022)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.
Beleid
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze
risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.
Cyclisch proces
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Er vinden teamoverleggen plaats waar dit beleid of een
onderdeel hiervan wordt besproken. De houder heeft voor aanvang samen met de beroepskrachten
gekeken welke risico's zich specifiek op de nieuwe locatie voordoen.
Achterwacht
De houder beschrijft in het beleid de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts één
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
Eerste hulp aan kinderen
De houder heeft aangegeven, dat er per dag minimaal één beroepskracht ingezet zal gaan worden
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen volgens de in de Regeling Wet
kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
De houder voldoet naar verwachting aan de voorwaarde: dat er minimaal één volwassene per dag
aanwezig is die eerste hulp kan verlenen aan kinderen.
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Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk.
Op het moment van de inspectie zijn de ruimtes nog niet ingericht.
De materialen van de huidige locatie zullen meeverhuizen naar deze nieuwe locatie. De houder
geeft aan dat de ruimtes passend ingericht zullen zijn voor de start van de opvang, de volgende
zaken dienen nog voor de start opgepakt te worden:
•
Er worden deurbeveiligingen geplaatst op alle deuren waar de kinderen gebruik van zullen
gaan maken;
•
In het beleid wordt opgenomen dat kinderen altijd onder begeleiding van een beroepskracht
naar de toiletruimte zullen gaan (in verband met de open trap in de gang);
•
Leidingen van de radiatoren worden geïsoleerd zodat kinderen zich hier niet aan kunnen
verbranden;
•
Er komt veiligheidsfolie op de ramen ter voorkoming van glasscherven en splinters;
•
Stopcontacten worden beveiligd;
•
Afvalcontainers die nu in de buitenruimte staan worden verplaatst naar een plek die niet
toegankelijk is voor kinderen;
•
Er komt een hek om de buitenruimte zodat deze afgeschermd wordt van de straat.
Conclusie
De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden
zal worden voldaan na aanvang van exploitatie.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder (15-03-2022 en 22-03-2022)
Observatie(s) (22-03-2022)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Anspach - januari 2022)

11 van 20
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 22-03-2022
Voorschool J.J. Anspachschool te Dongen

Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over één groepsruimte.
Groep

Peuterplusgroep

Aantal m²
binnenruimte +
naam ruimte
61 m²

Aantal
kindplaatsen
16

Bruto m²
binnenruimte per
kind
3,8 m²

Voldoet
wel/niet
wel

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal
m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte
nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele
noodroutes.
Inrichting
Op het moment van inspectie is de groepsruimte nog niet ingericht. De houder heeft aangegeven
dat het meubilair en de materialen van de huidige locatie meeverhuizen naar de nieuwe locatie aan
de Bolkensteeg.
Tijdens het volgende onderzoek zal beoordeeld worden of de ruimtes veilig, toegankelijk en
passend ingericht zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over één grote buitenruimte. Per kind is er minimaal 3 m²
buitenspeelruimte nodig, de buitenruimte is voldoende ruim voor de opvang van 16 kinderen.
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en is in aanbouw tijdens het
locatiebezoek.
Tijdens het volgende onderzoek zal beoordeeld worden of de buitenruimte veilig, toegankelijk en
passend ingericht is in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
De buitenruimte wordt ook gebruikt door de basisschool die zich in hetzelfde pand bevindt. Er zijn
afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte en het gebruik van het spelmateriaal.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
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Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder (15-03-2022 en 22-03-2022)
Observatie(s) (22-03-2022)

Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Klachten en geschillen
De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende
geschillencommissie per 11 januari 2016.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder (15-03-2022 en 22-03-2022)
Landelijk Register Kinderopvang
Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
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)
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 participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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.
(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)
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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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;
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- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte 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
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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)
Ouderrecht
Klachten en geschillen
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, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Voorschool J.J. Anspachschool

Website

: http://www.anspach.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000033439699

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO
Midden-Brabant

Adres houder

: Cosunpark 21

Postcode en plaats

: 4814 ND Breda

KvK nummer

: 64058999

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hart voor Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 088-3686845

Onderzoek uitgevoerd door

: Y. Lodewijks

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Dongen

Adres

: Postbus 10153

Postcode en plaats

: 5100 GE DONGEN
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Planning
Datum inspectie

: 22-03-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 30-03-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 04-04-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 04-04-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 04-04-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 25-04-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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