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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Het betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van de houder.  

Beschouwing 

Naast de dagopvang is de peutergroep gevestigd en deze twee groepen zijn verbonden met een 

schuifpui van glas. Er is een mogelijkheid dat kinderen vanaf 2 jaar op aanvraag van ouders 

gebruik mogen maken van de activiteiten van de peutergroep. Ouders dienen hiervoor een 

formulier te ondertekenen “verlaten stamgroep”. Er is ook een mogelijkheid dat ouders kunnen 

kiezen voor een combinatie pakket van peutergroep en daarna verlenging dagopvang. 

 

Immanuel kinderopvang staat vanaf 11 oktober 2021 geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK). De houder, Kinderdagverblijf de Groene Boomhut, staat daarnaast met drie 

kinderopvanglocaties in de gemeente Eindhoven geregistreerd in  het LRK. De houder biedt zowel 

kinderopvang ( 1 locatie) als buitenschoolse opvang (2 locaties). 

 

De houder is per 11 oktober 2021 met de exploitatie van deze locatie gestart. Er heeft een 

houderwijziging (voorheen Bambino christelijke kindercentra) plaatsgevonden.  

 

Immanuël kinderopvang vormt samen met basisschool Immanuël een Christelijk Integraal Kind 

Centrum (IKC). Kinderopvang Immanuël werkt zodoende intensief samen met basisschool 

Immanuël om dit te realiseren. 

 

Kinderopvang Immanuël biedt opvang aan een peutergroep (2-4 jarigen) en biedt buitenschoolse 

opvang (4-12 jarigen) aan. De peuteropvang is tijdens schoolweken geopend op maandag en 

donderdagochtend van 8.30-12.30 uur. Het streven is om meerdere ochtenden per week 

peuteropvang te bieden. 

 

De houder heeft het voornemen om per 5 september 2022 tevens een dagopvanggroep voor 

kinderen van 0 tot en met 4 jaar te openen. Hiervoor heeft de houder een wijzigingsverzoek 

ingediend bij de gemeente Best. De dagopvanggroep zal beschikken over een eigen ingang, een 

groepsruimte met verschoonruimte, een aangrenzende slaapkamer. De kindertoiletten bevinden 

zich op de gang.  Beide groepen zijn verbonden met een schuifpui van glas. Daarnaast beschikt de 

dagopvang over een eigen buitenspeelterrein. Ten tijde van de inspectie beschikt deze ruimte nog 

niet over speeltoestellen en een complete omheining, maar zullen voor aanvang van de opvang 

geplaatst worden. Het kindcentrum bevindt zich aan de linkerzijde van het schoolgebouw. De 

peutergroep maakt gebruik van de buitenspeelruimte van basisschool Immanuël. 

 

Kinderopvang Immanuël werkt met de VE methode Startblokken. Kinderopvang Immanuël staat 

niet als VE locatie geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 
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Inspectiegeschiedenis 

Sinds 11 oktober 2021 is Immanuel Kinderopvang KDV opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK). Onderstaand volgt de inspectie vanaf de start in 2021. 

 

  

Onderzoek voor registratie, 8 oktober 2021 

Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan 

plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Geconstateerd 

is dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.  

 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 

betrekking tot de brandveiligheid of bouw en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 

afgeeft, indien dit van toepassing is op de situatie. 

 

Onderzoek na registratie, 13 januari 2022 

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste inspectie-voorwaarden, na het toepassen 

van Herstelaanbod, voldoen aan de Wet kinderopvang. Er heeft Herstelaanbod plaatsgevonden 

rondom de berekening en verdeling van inzet uren pedagogisch beleidsmedewerker binnen het 

domein Personeel en groepen. 

 

Huidige inspectie 

Op 25 augustus 2022 is er een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Immanuël 

Kinderopvang. Dit inspectiebezoek betreft een incidenteel onderzoek. De houder heeft een verzoek 

tot wijziging van het aantal kindplaatsen ingediend bij de gemeente Best. In opdracht van de 

gemeente Best wordt dit onderzoek uitgevoerd.  

 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende voorwaarden getoetst: 

• Domein Administratie: wijzigingen en administratie 

• Domein Pedagogisch klimaat: pedagogisch beleid 

• Domein Personeel en groepen: VOG, opleidingseisen, stabiliteit 

• Domein Veiligheid en gezondheid: veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• Domein Accommodatie 

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport.  

 

Conclusie 

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. 

 

Kindercentrum Immanuël beschikt over voldoende vierkante meters binnen- en buitenruimte voor 

26 kindplaatsen. Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat deze 

uitbreiding van kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden, in overeenstemming met de 

kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De bevindingen van dit onderzoek staan los van de 

gebruikersvergunning die de brandweer met betrekking tot de brandveiligheid of bouw en 

woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft, indien dit van toepassing is op de 

situatie. 

 

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

Ten tijde van de inspectie staat het kinderdagverblijf geregistreerd in het LRK met 16 kindplaatsen 

onder registratienummer 257118585.  
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 

 

Kinderdagverblijf Immanuel beschikt over voldoende vierkante meters voor uitbreiding 

kindplaatsen van 16 naar 26 kindplaatsen.  
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten 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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Wijzigingen’ voldoet aan de gestelde 

eisen. 

 

De houder van het kindercentrum zal bij wijziging een verzoek indienen bij het college de gegevens 

te wijzigen. Op 4 juli 2022 heeft de gemeente Best een wijzigingsverzoek van de houder 

ontvangen. De wijziging betreft een uitbreiding kindplaatsen met name van 16 naar 28 

kindplaatsen. 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder over voldoende vierkante meters binnen- en 

buitenruimte beschikt voor 26 kindplaatsen. De houder heeft tijdens het inspectiebezoek 

aangegeven hiermee akkoord te zijn.  

 

Administratie 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item 'Administratie' voldoet aan de 

gestelde eisen.   

 

De administratie van het kindercentrum bevat de vereiste gegevens en deze zijn tijdens de 

inspectie tijdig overhandigd aan de toezichthouder. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (25-08-2022, beide houders) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen, 04-07-2022) 

• Personenregister Kinderopvang (laatste verificatiedatum 25-08-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (laatst geraadpleegd 25-08-2022) 

• Website (https://immanuel-levwn.nl/) 

• Plattegrond (Basisschool Immanuël, 18-04-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Immanuël Dagopvang zomer 2022) 

• Risico Inventarisatie Immanuel, ongedateerd 

• Maandelijkse checklist Risico Inventarisatie Immuanuel, format 

• Aangepaste plattegrond, mail 22-08-2022 
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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. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden (9) van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’ 

voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De voorwaarde rondom de beschrijving van het beleid ten aanzien van taken beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs en vrijwilliger en de wijze waarop zij worden begeleid is niet in de beoordeling 

meegenomen aangezien deze voorwaarde niet van toepassing is. Met de houder is besproken dat 

indien hiervan sprake is deze voorwaarde dient te voldoen.   

 

Immanuël kinderopvang hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Daarnaast worden in afzonderlijke bijlage het locatie gebonden beleid 

van de peutergroep beschreven. 

 

In eerste instantie is geconstateerd dat de beschrijving rondom extra dagdelen ontbreekt in het 

pedagogisch beleidsplan. De houder heeft hierop direct actie uitgezet en het pedagogisch 

beleidsplan aangepast.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (25-08-2022, beide houders) 

• Interview anders namelijk: (25-08-2022, aanwezige beroepskracht) 

• Website (https://immanuel-levwn.nl/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (1 beroepskracht) 

• Pedagogisch beleidsplan (Immanuël Dagopvang zomer 2022) 

• ontvangen email 25-08-2022, beschrijving extra dagdelen 
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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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden (2) van het  item ‘Verklaring omtrent het gedrag 

en personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De  beroepskrachten, de pedagogisch coach en de houders zijn in bezit van een verklaring omtrent 

gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de voorwaarden (2) van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

 

Opleidingseisen pedagogisch medewerkers 

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van de vaste beroepskracht op de dagopvang 

ingezien. Deze beroepskracht beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang. De beroepskrachten van de peutergroep zijn tijdens de 

jaarlijkse inspectie op deze locatie ingezien.  

 

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. De houder heeft 

één externe pedagogisch beleidsmedewerker/coach ingehuurd. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Een kind wordt in één stamgroep opgevangen.  

   

Stamgroep Leeftijd   Maximaal aantal kinderen  

Peuterspeelzaalgroep Ark 2-4 jaar 14 

Dagopvanggroep  0-4 jaar   12 
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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 

Er is geconstateerd dat de voorwaarden (8) van het getoetste item ‘Veiligheids-en 

gezondheidsbeleid’ voldoen aan de gestelde eisen.  

 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 

voorwaarden beschreven staan. De voorwaarde rondom zorgdragen handelen conform veiligheids- 

en gezondheidsbeleid én de voorwaarde rondom EHBO certificering is niet meegenomen in de 

beoordeling, aangezien de dagopvang nog niet van start is gegaan. Tijdens een volgend onderzoek 

zullen beide voorwaarden getoetst worden.  

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 

 

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 

• Achterwachtregeling; 

• EHBO-regeling. 

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (25-08-2022, beide houders) 

• Interview anders namelijk: (25-08-2022, aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) (25-08-2022) 

• Website (https://immanuel-levwn.nl/) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (dagopvang Immanuel  zomer 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Immanuël Dagopvang zomer 2022) 

• Maandelijkse checklist Risico Inventarisatie 

• Checklist Risico Inventarisatie 
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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 

Er is geconstateerd dat de voorwaarden (3) van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen 

aan de gestelde eisen.  

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

 

De stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 

 

Binnenruimte 

Groepsruimte m² Extra 

ruimte* 

Maximaal aantal 

kinderen 

Beschikbare m² per 

kind 

*Peuterspeelzaalgroep 

Ark  

52  14 3,7 

Dagopvanggroep 52  12 4,3 

 

* Aangezien de peutergroep geen gebruik meer kan maken van de groepsruimte dagopvang 

(voorheen gebruikt door de BSO) volstaan het aantal vierkante meters van deze groepsruimte voor 

14 kindplaatsen.  

 

De locatie staat ten tijde van de inspectie in het LRK geregistreerd met 16 kindplaatsen. Er zijn 

voldoende m² per kind beschikbaar voor uitbreiding naar 26 kindplaatsen. De houder heeft 

aangegeven dat de peuterspeelzaalgroep maximaal 14 kinderen gaat opvangen en de 

dagopvanggroep maximaal12 kinderen per dag. De gevraagde wijziging naar maximaal 28 

kindplaatsen komt hiermee te vervallen.  

 

Beide lokalen zijn ingericht met speelhoeken zoals o.a. een huishoek, een leeshoek en een bouw-

/autohoek.  

 

Aangrenzend aan de groepsruimte bevindt zich een slaapkamer die via de hal te bereiken is. De 

slaapkamer beschikt over 4 duobedjes.  
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Buitenruimte  

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. 

 

De peutergroep maakt gebruik van de vierkante meters buitenspeelruimte van basisschool 

Immanuël en beschikt over voldoende vierkante meters buitenspeelruimte. Deze buitenruimte is 

aangrenzend aan het kindercentrum.  

 

De dagopvanggroep beschikt over een eigen buitenspeelruimte aangrenzend aan de 

dagopvangroep.  De dagopvang kan via de eigen ingang deze buitenruimte bereiken. De inrichting 

van de buitenruimte is ten tijde van de inspectie nog niet compleet ingericht. Zo worden er, 

alvorens de dagopvang van start gaat, diverse spelmaterialen en een omheining geplaatst. Deze 

buitenruimte voldoet aan het aantal beschikbare vierkante meters buitenruimte per aanwezig kind 

(60 m² : 12= 5 m²). 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (25-08-2022, beide houders) 

• Interview anders namelijk: (25-08-2022, aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) (25-08-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (laatst geraadpleegd 25-08-2022) 

• Plattegrond (Basisschool Immanuël, 18-04-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Immanuël Dagopvang zomer 2022) 

• Informatie beschikbare buitenruimte (plattegrond dagopvang en tuin en vierkante meters) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten 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) 

 
 

Administratie 

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 personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

Burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- 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 4 Regeling Wet 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) 

 

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 
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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 en 1.60c lid 1 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) 

 

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; 
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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) 

 
 

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) 
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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; 

- 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 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 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) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Immanuel kinderopvang 

Website : http://www.kdv-degroeneboomhut.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000037965778 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf de Groene Boomhut 

Adres houder : Haringvliet 29 

Postcode en plaats : 5626 CK Eindhoven 

KvK nummer : 69625980 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Antonet Hesius 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Best 

Adres : Postbus 50 

Postcode en plaats : 5680 AB BEST 
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Planning 

Datum inspectie : 25-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 31-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 21-09-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


