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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. 
 
De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan. 
  
Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest bijdragen aan de kwaliteit 

van de opvang: 
 het pedagogisch beleid; 

 de pedagogische praktijk; 
 het aantal beroepskrachten op de groepen; 
 diploma’s en verklaringen omtrent het gedrag; 
 de toepassing van het beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 

 
Dit is aangevuld met: 
 Accommodatie 
 Informatie 
 
 
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij Kinderdagverblijf 
Allerleefste te Buchten. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste 
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

   
Kinderopvangorgansiatie Allerleefste is een kleinschalige kinderopvang gevestigd in de voormalige 

kleuterschool van Buchten. In het pand is kinderdagverblijf Allerleefste en de 
gelijknamige buitenschoolse opvang gehuisvest. 
Het kinderdagverblijf beschikt over twee goepsruimten, een ravotruimte en een ruim bemeten 
buitenspeelplaats. De inrichting van de binnen-en buitenruimte is afgestemd op de doelgroep. 
  
Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week van 7:15-18:15 uur geopend en biedt tevens 

voorschoolse opvang aan. 
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 32 
kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in twee groepen namelijk een verticale groep met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een combinatiegroep met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Op 
rustige dagen worden de kinderen van beide groepen samengevoegd in één ruimte.  
  
Bij kinderopvangorganisatie Allerleefste zijn vijf vaste beroepskrachten, twee beroepskrachten 

in opleiding, een stagiaire en drie vrijwilligers werkzaam. Zij worden aangestuurd door de houder 
die ook werkzaam is als beroepskracht. 
  

  
Inspectiegeschiedenis: 
  

Soort onderzoek Datum Bevindingen 

Jaarlijks onderzoek 06-10-2015 Geen tekortkomingen geconstateerd 

Jaarlijks onderzoek 25-11-2016 Geen tekortkomingen geconstateerd 

Jaarlijks onderzoek 26-09-2017 Geen tekortkomingen geconstateerd 

  
Huidige onderzoek: 
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Op maandagochtend d.d.19-03-2018 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf Allerleefste te Buchten. Op locatie is een gesprek geweest met de houder en de 

pedagogische medewerkers. 
De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd en de op locatie aanwezige 
documenten doorgenomen. Daarnaast heeft de houder na het bezoek documenten binnen de 

gestelde termijn digitaal toegezonden. 
  
Bevindingen: 
Gedurende de observatie is geconstateerd dat de sfeer in de groep aangenaam is. De kinderen 
hebben het naar hun zin. De beroepskrachten spelen in op de behoeftes van de kinderen. De 
interactie tussen kinderen onderling en met de beroepskrachten is goed. Alle kinderen worden 
gezien door de beroepskrachten. 

  
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. 
  
Beroepskrachten hebben een passend diploma en een geldig verklaring omtrent gedrag. Tevens 
beschikken zij over een geldig certificaat kinder-EHBO. 

De houder, stagiaire en vrijwilligers zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 

gekoppeld aan de organisatie. Voor beroepskrachten die reeds vallen onder de continue 
screening dient inschrijving en koppeling voor 1 juli 2018 gerealiseerd te zijn. 
  
Er wordt gewerkt met mentorschappen. De beroepskrachten dragen zorg voor het zicht houden op- 
en in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen en bespreken deze periodiek met de 
ouders. 

Per kind zijn geen vaste beroepskrachten toegewezen waardoor deze voorwaarde als onvoldoende 
is beoordeeld. 
  
Kinderopvangorganisatie Allerleefste hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan en heeft 
een veiligheid- en gezondheidsbeleid opgesteld. De beroepskrachten zijn op de hoogte van het 
beleid. 
  

Na het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de toezichthouder en 
de houder met betrekking tot de volgende tekortkomingen: 
 Pedagogisch klimaat: betreft aanpassingen aan wet- en regelgeving 01-01-2018. 
 Beleid veiligheid en gezondheid: betreft actualiseren van het beleid. 

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 
  

De toezichthouder heeft geen ingevulde vragenlijst van de oudercommissie ontvangen. Hierdoor is 
de mening van de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling. 
  
  
Conclusie: 
Tijdens het huidige onderzoek en na overleg en overreding is geconstateerd dat niet alle getoetste 
voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

  
  
Dit betreft een onderdeel van het domein: Personeel en groepen. 
 
Reactie op zienswijze van houder 
De aangeleverde zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport. De toezichthouder heeft 
kennisgenomen van de informatie en beschouwt dit als een aanvulling op het rapport. 

 

 
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 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 
kindercentrum en de ouder. 
  
Op basis van een steekproef is gebleken dat de administratie van het kindercentrum voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Strijkers, houder) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Pedagogisch beleidsplan (november 2017 en maart 2018) 
 Beleid Veiligheid & Gezondheid, december 2017 
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Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de bevindingen 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 

 
Kinderopvang Allerleefste heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch 
werkplan bevat informatie over: 
  
 De pedagogische uitgangspunten van het kinderdagverblijf; 
 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 BKR; 
 Activiteiten buiten de stamgroep; 
 Het gebruikmaken van extra dagdelen; 
 Taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 
  

  
Tijdens het inspectiebezoek werd niet voldaan aan alle voorwaarden. Volgens afspraak kreeg de 

houder een week de tijd om dit te herstellen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de 
informatie binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder opgestuurd. Deze documenten 
zijn meegenomen in de beoordeling. 
  
  
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 

 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf 
Allerleefste 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, een begeleide activiteit en het eetmoment. 

  
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 
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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. 
  
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 met beroepskrachten blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden 
met betrekking tot verantwoorde dagopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Strijkers, houder) 

 Observaties (Praktijk) 
 Pedagogisch beleidsplan (november 2017 en maart 2018) 
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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. 19 maart 2018 heeft een steekproef plaatsgevonden van Verklaringen 
omtrent het gedrag en de koppeling met het personenregister. Op locatie zijn vijf beroepskrachten 
aanwezig. 
  
De beroepskrachten en de houder behoren tot de groep die reeds is opgenomen in de continue 

screening. Deze personen vallen onder het overgangsrecht en dienen voor 1 juli te zijn 
ingeschreven in het personenregister. De houder verklaart dit vóór 1 juli 2018 te realiseren. 
  
Binnen het kinderdagverblijf zijn drie vrijwilligers en een stagiaire werkzaam. Deze personen zijn 
ingeschreven in het personenregister en gekoppeld aan de organisatie. 
  

De houder is eveneens ingeschreven in het personenregister en gekoppeld aan de organisatie. 
  
  
Conclusie: 
De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden. De inschrijving van de 

houder, de vrijwilligers en stagiaire in het personenregister kinderopvang en koppeling is 
gerealiseerd. De inschrijving van beroepskrachten in het personenregister kinderopvang en de 

koppeling aan de organisatie dient voor 1 juli gerealiseerd te zijn. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de drie aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 
Naast de drie beroepskrachten zijn twee beroepskrachten in opleiding aanwezig. 

  
De beroepskrachten in opleiding worden conform de opleidingsfase ingezet. 
  
Binnen kinderdagverblijf Allerleefste werken vijf pedagogisch medewerkers, twee beroepskrachten 
in opleiding en een stagiaire. 
De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Maximaal een derde deel van 

het totaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiaires. 
  

  
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden m.b.t. stabiliteit van de opvang voor kinderen.  
 

 
Aantal beroepskrachten 
 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
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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: 

 Elfkes 0 jaar: 3 kinderen 
1 jaar: 3 kinderen 
2 jaar: 2 kinderen 
3 jaar: 4 kinderen 

 2 (waarvan 1 BBL'er)  2 

 Kabouters   
1 jaar: 3 kinderen 
2 jaar: 2 kinderen 
3 jaar: 1 kind 
4 jaar: 1 kind 
6 jaar: 1 kind 
  

 2  2 

  
Op locatie is nog een BBL'er aanwezig. De houder verklaart dat de BBL'er niet als beroepskracht is 
ingeroosterd maar voor het uitvoeren van schoolopdrachten aanwezig is. 
  

Op deze locatie is een stamgroep samen met een basisgroep gecombineerd (Kabouters). De 
berekening van de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het 

aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep wordt berekend met behulp van een digitaal 
systeem gebaseerd op de rekentool van rijksoverheid. 
  
  
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 twee stamgroepen. De indeling is als volgt: 
  

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

 Elfkes  0-4 jaar  16 

 Kabouters  0-12 jaar  16 

  
De houder kan niet aantonen wie de vaste beroepskrachten per kind zijn. De houder geeft aan dat 
er geen vaste beroepskrachten toegewezen zijn aan kinderen. Hierdoor kan niet getoetst worden of 
aan het vaste gezichten criterium wordt voldaan. Daarom is deze voorwaarde als onvoldoende 
beoordeeld. 
De houder geeft aan dat het team bestaat uit vijf pedagogisch medewerkers. 

  
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: 

  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 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)  
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 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Strijkers, houder) 
 Observaties (Praktijk) 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten (week 11 en 12) 
 Personeelsrooster (week 11 en 12) 
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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 
 
De houder heeft voor het 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. 

  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft betrekking op de huidige situatie.  
  
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 heeft de quickscan van de risiomonitor uitgevoerd. Echter door technische problemen 
van de risicomonitor is de quickscan niet inzichtelijk. De houder heeft zodoende de risico-
inventarisatie van 2017 toegevoegd aan het beleid. 

  
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 
en hanteert hierbij o.a. de meldcode kindermishandeling en een vierogenbeleid. 
  
Naar aanleiding van de voornaamste risico’s zijn actieplannen gemaakt. 

  
Risico's worden ondervangen in werkafspraken, huisregels en protocollen. 
  
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. 
  
Tijdens het inspectiebezoek werd niet voldaan aan alle voorwaarden. Volgens afspraak kreeg de 
houder een week de tijd om dit te herstellen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de 



 

12 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-03-2018 
Allerleefste Kinderopvang te Buchten 

informatie binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder opgestuurd. Deze documenten 
zijn meegenomen in de beoordeling. 

  
 
  

Conclusie: 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Strijkers, houder) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties (Praktijk) 

 Huisregels/groepsregels 
 Beleid veiligheid & gezondheid, december 2017 en 2018 
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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 over de tijden waarop wel en niet wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kind-ratio mondeling en middels het pedagogisch beleidsplan en de 

oudercommissie. 

  
  
Conclusie:  
De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen op het gebied van 
informatie aan de ouders. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Strijkers, houder) 
 Notulen oudercommissie 
 Nieuwsbrieven 
 Pedagogisch beleidsplan (november 2017 en maart 2018) 
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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) 

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) 



 

15 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-03-2018 
Allerleefste Kinderopvang te Buchten 

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) 
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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 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) 

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 

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) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de 

dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 



 

17 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-03-2018 
Allerleefste Kinderopvang te Buchten 

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) 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 7 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) 

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) 

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 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 : Allerleefste Kinderopvang 

Vestigingsnummer KvK : 000032304188 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Daisy Elisabeth Martinus Cornelia Strijkers 

KvK nummer : 63382695 
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 :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sittard-Geleen 
Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 6130AA SITTARD 
 
Planning 

Datum inspectie : 19-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 28-03-2018 
Zienswijze houder : 06-04-2018 

Vaststelling inspectierapport : 09-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-04-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Conclusie: 
Uit constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan. 
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) 
Zienswijze Allerleefste Kinderopvang: 
  
  

Allerleefste kinderopvang is een kleinschalige opvang met een klein vast team, Allerleefste tracht 
aan alle eisen te voldoen die de wet stelt voor de kinderopvang, echter is het voor een kleine 
opvang zoals Allerleefste nagenoeg onmogelijk om aan de criteria te voldoen zoals hierboven 
beschreven. Om een 1-jarig kind alleen maar te laten verzorgen door ten hoogste twee vaste 
gezichten zou betekenen dat deze personeelsleden geen verlof meer op kunnen nemen of ziek 
kunnen zijn. Dit is in strijd met de CAO waar Allerleefste kinderopvang zich ook aan wil houden, 

deze twee botsen dusdanig dat de kinderopvang hoe men het ook went of keert op enig moment 
in overtreding zal zijn, is het enerzijds ten opzichte van de GGD richtlijnen, is het anderzijds ten 
opzichte van de CAO regels die gehanteerd moeten worden. 
  
Daarnaast wordt het beleid van Allerleefste om alle kinderen te verzorgen door het kleine team 
van 5 vaste werknemers, 2 BBL krachten en 3 vrijwilligers omarmd door de ouders van de 
kinderen die bij Allerleefste kinderopvang genieten. De ouders prijzen het kleine team en vinden 

het fijn te weten dat alle leidsters hun kind kennen, en ook het kind alle leidsters als vertrouwde 
gezichten zien. De kinderen kennen alle leidsters bij naam, en alle leidsters weten de 
bijzonderheden van alle kinderen, dit draagt bij aan de emotionele veiligheid die alle kinderen 
verdienen en bij Allerleefste dan ook hebben. Door de nieuwe regel zou dit betekenen dat 
kinderen bepaalde leidsters niet meer zouden zien, en deze leidsters dus ook geen gevoel van 
veiligheid meer aan het kind kunnen bieden. 
  

Daarnaast zullen de ouders geen ruilingen meer kunnen doen, een service die Allerleefste biedt en 
waar ouders gebruik van maken om de opvang zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ruilen zou 
met de vaste gezichten niet meer mogelijk zijn waardoor ouders tegen problemen aanlopen. 
  
Actie: Naar aanleiding van de inspectie heeft Allerleefste haar best gedaan om de vaste gezichten 
volgens de wetgeving te gaan handhaven, maar Allerleefste benadrukt dat het de emotionele 

veiligheid die het al jaren waarborgt zal blijven waarborgen, Allerleefste hoopt ook dat de 
gemeente (en GGD) in ogenschouw nemen dat Allerleefste altijd het belang van de clienten en het 
personeel voorop zal stellen. en hoopt dus op een reeële afhandeling van de tekortkoming die de 
GGD geconstateerd heeft. Zoals gezegd heeft Allerleefste het vaste gezichten beleid daar waar 

nodig aangepast en zal dit naar alle redelijkheid volgens de wetgeving van de CAO en de 
wetgeving kinderopvang trachten te handhaven. 
  

De oudercommissie heeft 26 maart een ingevulde vragenlijst doorgestuurd, deze is niet 
meegenomen in het inspectierapport. 
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