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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
  
Er is een verkorte inspectie uitgevoerd waarbij de verklaringen omtrent gedrag, diploma's, de 
beroepskracht-kind ratio en het domein veiligheid en gezondheid is beoordeeld. Daarnaast is er 

geobserveerd waarbij de pedagogische praktijk beoordeeld is. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Tamboerijn is een kleinschalig kinderdagverblijf aan huis. Op het 
kinderdagverblijf, waarbij de opvang in het woonhuis van de houder plaatsvindt, worden op de 
drukste dag 5 kinderen opgevangen. 
  
De houder van het kinderdagverblijf, mevrouw van der Voet, werkt tevens als pedagogisch 

medewerker op de groep. 

De houder wordt in de beleidsvoering ondersteund door Jungto. Jungto is een organisatie die 
kleinschalige kinderopvangorganisaties informeert en betrokkenen traint om de kwaliteit te 
waarborgen. 
  
Op dagen dat er meer dan 4 kinderen zijn aangemeld, werkt er een tweede beroepskracht op het 

kinderdagverblijf. Momenteel is dat alleen op de maandag het geval. 
  
De opvang vindt plaats in de voor het kinderdagverblijf ingerichte woonkamer van het huis van de 
houder. Op de bovenverdieping is er een slaapkamer voor de kinderen. 
Buiten spelen kunnen de kinderen op de aan het pand grenzende speelplaats. In de praktijk gaat 
men vaak naar het Wilhelminapark. 
  

Het kinderdagverblijf is met 6 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis  
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspectie uit 2015 en 2016 beschreven. 
  

Inspectie 02-11-2015 

Tijdens dit (verkort) reguliere onderzoek is naar voren gekomen dat er op 2 punten niet is voldaan 
aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op het gezondheidsbeleid en het 
vierogenprincipe. 
  
Inspectie 22-03-2016 

Tijdens dit nader onderzoek zijn de in november 2015 geconstateerde overtredingen opnieuw 
beoordeeld. 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de knelpunten zijn komen te vervallen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op maandag 14 november 2016, betreft een aangekondigd bezoek 
waarbij de pedagogische praktijk, een aantal items met betrekking tot de inzet van personeel en 

de opvang in groepen is beoordeeld. Daarnaast is het domein veiligheid en gezondheid beoordeeld. 
  
De inspectie heeft op een maandagochtend plaatsgevonden. Er zin 5 kinderen op het 

kinderdagverblijf aangemeld. De houder werkt op de maandagen met een 2e beroepskracht. 
  
Tijdens de inspectie is gezien dat de kinderen in hun element zijn. De kinderen maken zich, nadat 
er fruit is gegeten, op om buiten te gaan spelen. Op de buitenspeelplaats staat een van 

bananendozen gemaakt sinterklaasboot die door de kinderen beschilderd wordt. 
  
Op grond van de met de pedagogisch medewerker en de houder gevoerde gesprekken is gebleken 
dat zij het beleid kennen en op een juiste wijze in de praktijk weten te brengen. De houder en 
pedagogisch medewerker maken een betrokken indruk. 
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Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de module binnenmilieu van risico-inventarisatie 
gezondheid niet apart voor de slaapkamer is ingevuld. Op dit punt is Overleg & Overreding 

toegepast. De houder heeft de toezichthouder nog voor het opstellen van het inspectierapport de 
ontbrekende inventarisatielijst toegestuurd. Hiermee is het knelpunt komen te vervallen. 
  

Naar aanleiding van de huidige inspectie is, na Overleg & Overreding, geconstateerd dat er is 
voldaan aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 

 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is geen onderdeel van deze inspectie. 
Er is wel beoordeeld of de houder zorg draagt voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagochtend. Tijdens de observatie op groep zijn 
er 5 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. 
  
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder er zorg voor draagt dat 
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (2015). 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 

  
Observatie-instrument: ' Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’ 
Na het eten van het fruit gaan de kinderen buiten spelen. Ze gaan de boot van Sinterklaas, die in 

de tuin staat, beschilderen. Wanneer iedereen zijn buitenkleren en verfschort aan heeft, wordt er 
vol overgave geverfd. De kinderen hebben zichtbaar lol in de activiteit. 
Eenmaal terug op de groep is gezien dat de kinderen zich vrij in de groepsruimte bewegen en in 
hun element zijn. 
  
Eerder die ochtend heeft men de verjaardag van één van de kinderen gevierd. Er is gezongen en 
de kinderen hebben met de tamboerijn muziek gemaakt. 

  
Mede vanwege het kleinschalige karakter van de opvang kennen de kinderen en pedagogisch 
medewerkers elkaar goed. De groepssamenstelling is ‘vast’. Kinderen ontmoeten steeds dezelfde 
groepsgenootjes. Vier van de vijf dagen werkt de houder alleen op de groep. De relatie met de 
houder kan als vertrouwd getypeerd worden. 
  

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 
Tijdens de observatie is gezien dat de medewerkers veel met de kinderen in gesprek zijn. Waar 

nodig gaan de pedagogisch medewerkers door de knieën. Men draagt steeds zorg voor oogcontact. 
De toon van de gevoerde gesprekken is hartelijk. 
  
Kinderen worden voorbereid op wat er gaat komen. Als de pedagogisch medewerker de kinderen 
helpt met het aantrekken van de buitenkleren, wordt steeds de volgende stap benoemd. Dat 

gebeurt ook bij de kinderen die verschoond worden. 
  
Beroepskrachten laten actief merken dat ze de kinderen begrijpen en reageren op een passende 
wijze op de kinderen. Als de jarige job moet huilen omdat hij erg vermoeid geraakt is, krijgt hij een 
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extra knuffel. De pedagogisch medewerker laat hem weten dat ze denkt dat hij zo moe is van het 
‘jarig zijn’. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 

de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’  
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimte is afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. In de groepsruimte staat een keukentje en matras waarop de kinderen kunnen spelen of 
een boekje kunnen lezen. Er is een open kast met boekjes en knuffels voor de kinderen. 
Op de buitenruimte staat er in het kader van het naderende Sinterklaasfeest een grote boot van 
bananendozen. 

  

Op het kinderdagverblijf wordt met thema’s gewerkt. De verschillend thema’s zijn onder meer 
afgestemd op de seizoenen. In het kader van de herfst heeft men bijvoorbeeld paddenstoelen 
geknutseld en een herfstboom gemaakt. 
  
Er wordt naar eigen zeggen veel gezongen en men maakt muziek met de kinderen. De houder 
heeft een opleiding ‘vakleidster muziek’ gevolgd. Als de kinderen ‘muziekles’ krijgen, wordt er 

bijvoorbeeld samen gedanst en de kinderen ‘trainen’ spelenderwijs hun maatgevoel. 
Door voor te lezen en liedjes te zingen, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. 
  
Op kinderdagverblijf Tamboerijn geldt het devies dat kinderen vies mogen worden. De kinderen 
hebben bijvoorbeeld buitenkleren zodat ze als ze buiten zijn, alles kunnen voelen en ontdekken 
zonder rekening te moeten houden met het feit dat hun kleren vies worden. 
  

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  
Alledaagse momenten worden aangegrepen om te leren. Tijdens het schilderen worden 
bijvoorbeeld de kleuren van de verf benoemd. Ook passeren termen als ‘open’ en ‘dicht’ de revue 

(het gaat dan om de dop van de fles met verf). 
  

De beroepskrachten stimuleren de zelfredzaamheid van kinderen. Als de kinderen naar buiten gaan 
laat men de oudere kinderen zelf hun jas aantrekken. De pedagogisch medewerker houden een 
oogje in het zeil en geven waar nodig aanwijzingen zodat het kind zelf verder kan. 
  
Er wordt met regelmaat waardering voor de kinderen uitgesproken. Door het geven van 
complimentjes wordt het positief zelfbeeld versterkt. Kinderen die goed schilderen, krijgen 
daarvoor een pluim. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie' 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals elkaar helpen met opruimen, op je beurt 
wachten en anderen laten uitpraten. 
  

Als men gaat schilderen zegt de pedagogisch medewerker tegen een van de oudere kinderen “Jij 
hebt dat al vaker gedaan hè. Begin maar vast met schilderen!”. Het meisje krijgt zodoende een 
voorbeeldrol. 
  
De pedagogisch medewerkers leren de kinderen rekening met elkaar te houden. Tijdens het 
schilderen bijvoorbeeld is het van belang dat er samengewerkt wordt en de kinderen de verf delen. 
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Er worden bewust activiteiten georganiseerd waarbij het samenspel centraal staat. Dit gebeurt niet 

alleen tijdens het knutselen maar ook op momenten dat er muziek gemaakt wordt of wanneer de 
kinderen samen dansen. 
Ook door regelmatig in groepjes te spelen, wordt het samenspel gestimuleerd. Navraag leerde dat 

de kinderen worden aangezet om fantasiespelletjes te spelen (vadertje en moedertje spelen 
bijvoorbeeld). 
  
Conclusie 
Op basis hiervan is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. J. van der Voet) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerker) 
  Observaties 
 Pedagogisch werkplan Tamboerijn mei 2016 
 Pedagogisch beleidsplan Jungto mei 2016 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens de inspectie zijn de VOG’s van de houder en invalkracht beoordeeld. Ook de VOG’s van de 
beide huisgenoten van de houder zijn beoordeeld. De VOG’s voldoen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De beide beroepskrachten die op de dag van het onderzoek werken, beschikken over een 

beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er is één stamgroep waarin maximaal 6 kinderen kunnen worden opgevangen in de leeftijd van 0 - 

4 jaar. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet. 

Op de drukste dag zijn er 5 kinderen aangemeld. Er werken dan 2 pedagogisch medewerkers. Op 
de andere dagen werkt de houder alleen op de groep. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. J. van der Voet) 

  Interview anderen (Pedagogisch medewerker) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. 
  
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot het beleid 
veiligheid en gezondheid en de meldcode kindermishandeling. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is in april 2016 uitgevoerd. Bij het in kaart 
brengen van de risico’s is de risico-monitor gebruikt. 
  
Preventieve maatregelen zijn onder meer in de huisregels en diverse protocollen beschreven. 

  

Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s heeft de houder de module binnenmilieu niet 
voor de slaapkamer apart ingevuld. Op het moment van de inspectie is de risico-inventarisatie 
gezondheid zodoende niet actueel. 
Op dit punt is ‘Overleg en Overreding’ toegepast. De ontbrekende lijst is nagestuurd. 
  
Er zijn naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn er een aantal items ‘oranje gekleurd’. 

Normaal gesproken moet op deze onderdelen actie ondernomen worden. Tijdens het onderzoek is 
gezien dat de houder in een document heeft toegelicht waarom zij op deze onderdelen, actie niet 
noodzakelijk acht en de risico’s accepteert. 
  
De houder heeft op 4 mei 2016 een ontruimingsoefening gehouden. 
  

Op grond van gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de houder en de observatie op de 
groepen zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. 
  
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 

  
Bij dit kindercentrum is een meldcode in gebruik die is gebaseerd op het standaard document zoals 
opgesteld door de branchevereniging. 
  
De houder heeft in 2016 een door Jungto georganiseerde informatiebijeenkomst bijgewoond die in 
het teken van de meldcode stond. 
  

Naar aanleiding van gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen men 
moet nemen bij een vermoeden en op welke signalen men moet letten. 
 
 
Vierogenprincipe 
 

De houder werkt veelal alleen op het kinderdagverblijf. 
Om het vierogenprincipe te waarborgen is er onder meer een afspraak met de oudercommissie 
gemaakt. De leden van de oudercommissie stellen een rooster op om onaangekondigde momenten 

(zonder medeweten van de houder) het kinderdagverblijf binnen te lopen. Omdat ouders moeten 
aanbellen, hebben de leden van de oudercommissie een sleutel van het huis zodat ze 
daadwerkelijk onaangekondigd binnen kunnen. 
  

Navraag leerde dat de voorzitter van de oudercommissie sinds de afspraak gemaakt is (2 2016) 
één keer tussentijds onaangekondigd het kinderdagverblijf bezocht heeft. De voorzitter heeft laten 
weten dat de afspraak dat men dit van tijd tot tijd zal blijven doen, bekend is. 
 
Gebruikte bronnen: 
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  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. J. van der Voet) 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerker) 

  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid (1 4 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (1 4 2016) 

  Ongevallenregistratie 
  Meldcode kindermishandeling 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Tamboerijn 

Website : http://www.kinderopvangtamboerijn.nl 
Aantal kindplaatsen : 6 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : van der Voet 

KvK nummer : 30261303 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 

Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
 
Planning 

Datum inspectie : 14-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 16-11-2016 
Zienswijze houder : 17-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 21-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 22-11-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

zienswijze houder: 
 
Hartelijk dank voor de inspectie, zowel de volwassenen en de kinderen vonden de aanwezigheid 

van een inspecteur niet storend door zijn  vriendelijke houding. Fijn dat ik de omissie in de risico-
inventarisatie mocht aanvullen voor het rapport werd opgesteld. 
  
  

 
 
 

 


