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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. Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende 
activiteiten: 
 
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster, 

de beroepskwalificaties, de verklaringen omtrent het gedrag, het personenregister 
kinderopvang, het veiligheid- en gezondheidsbeleid, de meldcode, het intern 
klachtenreglement en regelement oudercommissie. 

• Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de 
medewerkers op de groepen, de locatiemanager en de beleidsmedewerker. Tot slot is er 
informatie verkregen middels een vragenlijst ingevuld door de oudercommissie. 

• Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. 
Achterin het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Kinderdagverblijf (KDV) Lieve Luitjes is onderdeel van Bambino Kinderopvang en is in 1990 
opgericht. De houder biedt kinderopvang op vier locaties in Dordrecht waaronder twee 
kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvanglocaties. Daarnaast exploiteert de houder een 
locatie in Best en een locatie in Eindhoven. De vier locaties in Dordrecht worden aangestuurd door 
een locatiemanager. Daarnaast beschikt de organisatie over een beleidsmedewerker.  
De beleidsmedewerker is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het 
beleid van Bambino. Bambino christelijke kindercentra willen bijdragen aan de (geloofs)opvoeding 
en vorming van kinderen op basis van het evangelie van Jezus Christus. Er wordt naar gestreefd de 
christelijke identiteit terug te laten komen in de pedagogisch praktijk en bij de pedagogisch 
medewerkers. 
  
Locatie 
KDV Lieve Luitjes biedt dagopvang aan en is gevestigd aan de rand van het terrein van De Hoop 
GGZ, centraal tussen de wijken Stadspolders en Dubbeldam. Op het KDV worden kinderen 
opgevangen in twee stamgroepen, te weten twee verticale groepen bestaande uit maximaal zestien 
kinderen. Een peutergroep die twee ochtenden aanwezig is, is geïntegreerd in een van de verticale 
stamgroepen. 
  
KDV Lieve Luitjes is sinds 1 januari 2010 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 
met 32 kindplaatsen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In februari 2016 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is 
een overtreding geconstateerd met betrekking tot het in het bezit zijn van een passende 
beroepskwalificatie van een van de beroepskrachten. 
In augustus 2016 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of de 
bovenstaande overtreding is opgelost. Uit het onderzoek is gebleken dat de overtreding is hersteld. 
In juni 2017 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is een 
tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de 
tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
Op 18 januari 2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of de 
bovenstaande tekortkoming is hersteld. Uit het onderzoek is gebleken dat de tekortkoming is 
verholpen. 
  
Huidige inspectie 
Per 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in werking getreden. Hierin 
worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van kinderopvang. Binnen dit onderzoek zijn deze 
nieuwe eisen voor een deel getoetst. 
  
Op 11 september 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek 
zijn kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht, te weten; de eisen op het gebied van het 
pedagogisch beleid en pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en de beroepskrachtkind- 
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ratio, de eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid en de eisen op het gebied van 
ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 
  
Ten tijde van het inspectiebezoek heerst er een ontspannen sfeer op de groepen. De kinderen 
maken een ontspannen indruk en laten plezier en betrokkenheid zien gedurende het 
inspectiebezoek. De beroepskrachten zet zich actief in voor een positieve sfeer door gerichte 
activiteiten in te zetten en persoonlijke aandacht te geven aan de kinderen. 
 
Tekortkoming 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een tekortkoming is ontstaan met betrekking tot het vaste 
gezichtencriterium. Oorzaken die hieraan bij hebben gedragen is het vertrek van een personeelslid 
in augustus in groep A en afwezigheid van een vaste beroepskracht i.v.m. vakantie. Ten tijde van 
het inspectieonderzoek wordt in groep B ook een nieuwe beroepskracht ingewerkt.  
 
Uit aanvullende informatie vanuit de oudercommissie, blijkt dat de oudercommissieleden zorg heeft 
over de stabiliteit in de groepen, door de aanhoudende vele personele wisselingen in de afgelopen 
jaren. Uit een gesprek met de clustermanager blijkt dat er in het afgelopen jaar 
meerdere personele wisselingen hebben plaatsgevonden op de locatie. Het team bestaat op dit 
moment uit vijf vaste beroepskrachten, waarvan vier beroepskrachten dit jaar (sommigen 
weliswaar na een periode als invalkracht) nieuw als vaste beroepskracht werkzaam zijn op de 
locatie. Op basis van deze gegevens blijkt dat de stabiliteit in de groepen van KDV Lieve Luitjes 
aandacht behoeft. 
  
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de overige getoetste voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Vanuit de wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de minimaal te beschrijven onderwerpen. 
Het oordeel richt zich enkel op het controleren of die onderwerpen voldoende in concrete termen 
zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk van KDV Lieve Luitjes zijn het 
algemeen pedagogisch beleidsplan van Bambino, en de groepsbijlage van KDV Lieve Luitjes 
getoetst op inhoud en volledigheid. 
  
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van 
verantwoorde dagopvang, zoals beschreven in de Wet kinderopvang, vastgelegd. Hierbij is door de 
houder rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. 
  
De houder heeft vastgesteld de emotionele veiligheid te zullen waarborgen door een positieve en 
accepterende houding aan te nemen ten aanzien van de kinderen. De beroepskrachten nemen tijd 
om persoonlijke aandacht aan de kinderen te geven, leuke dingen met hen te doen en waardering 
uit te spreken voor het kind. Tevens wordt er aandacht besteed aan grenzen, waarin kinderen leren 
rekening te houden met elkaar. 
De houder heeft beschreven hoe het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden plaats 
zal vinden, zoals de taal- en creatieve ontwikkeling. De sociale vaardigheden van de kinderen 
worden ondersteund door bijvoorbeeld tijdens fruitmomenten gesprekken te voeren met de 
kinderen. De beroepskrachten laten zien dat zij luisteren en interesse hebben en op deze manier 
de kinderen leren ook te luisteren naar elkaar en vragen te stellen. De beroepskrachten leren de 
kinderen zo veel mogelijk zelf hun ruzies op te lossen. 
Met betrekking tot de stimulans van de morele ontwikkeling is beschreven dat door grenzen aan te 
geven, de beroepskracht aan het kind laat zien wat mag en wat niet mag. Aan een kind dat de 
grenzen overschrijdt, wordt uitgelegd waarom het dan niet mag. Positief gedrag wordt door de 
beroepskrachten beloond en ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd. Een kind wordt altijd eerst 
verbaal aangesproken op zijn gedrag. Beroepskrachten spreken hierbij in verwachtingen, niet in 
afwijzing. 
  
Concrete beschrijvingen van verschillende onderdelen van de opvang zijn vastgelegd in het 
algemeen pedagogisch beleid en de groepsbijlage van KDV Lieve Luitjes. Tezamen beschrijft dit 
pedagogisch beleid helder en transparant: 
  
• De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen; 
• Het wenbeleid; 
• Het opendeurenbeleid, zoals de aard en de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de 

groep kunnen verlaten; 
• De wijze waarop bijzonderheden of problemen in de ontwikkeling van het kind worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties; 
• Hoe invulling aan het mentorschap wordt gegeven en hoe de mentor de verkregen informatie 

over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt. 
• Een doorgaande lijn met de school en BSO vorm wordt gegeven, waarbij in wordt gegaan 

op een overdracht met schriftelijke toestemming van de ouder(s) naar school en BSO; 
• Hoe de beroepskracht-kindratio eruit ziet op KDV Lieve Luitjes. Daarmee is helder vastgelegd 

op welke tijden er voldoende beroepskrachten ingezet worden conform de norm; 
• De taken van de eventuele inzet van stagiaires en/of vrijwilligers. 
 
Door de concrete vastlegging van bovengenoemde punten voldoet de houder aan de wettelijke 
kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid. 
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Uitvoering pedagogisch beleid 
Bambino kinderopvang draagt er zorg voor dat op KDV Lieve Luitjes conform het pedagogisch 
beleidsplan wordt gehandeld. Op basis van informatie van de locatiemanager blijkt dat het 
pedagogisch handelen onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch klimaat wordt besproken in 
werkoverleg. De beroepskrachten worden onder andere per mail op de hoogte gehouden van 
wijzigingen in het pedagogisch beleid. Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten wordt 
regelmatig geobserveerd en besproken door de locatiemanager en periodiek door de 
beleidsmedewerker. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De 
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, waarin de 
volgende aspecten benoemd worden: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van 
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van 
kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en 
normen. 
Deze aspecten van verantwoorde kinderopvang vragen er niet om een bepaald resultaat te 
bereiken in de ontwikkeling van een kind, maar vragen de kinderopvangorganisatie om een 
inspanning te leveren, bijvoorbeeld het stimuleren van de sociale vaardigheden van een kind. 
  
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op de volgende 
momenten: tijdens de peuteractiviteit en het buiten spelen. In onderstaande beschrijvingen 
worden enkele praktijksituaties beschreven, waargenomen tijdens het inspectiebezoek. 
  
Bieden van emotionele veiligheid 
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 
  
Observatie: Tijdens de peuteractiviteit zitten de kinderen aan de tafel voor het drinken. De 
beroepskracht en de kinderen kletsen met elkaar. De kinderen vertellen bijvoorbeeld over hoe hard 
ze kunnen fietsen, de kleur van hun fiets en over wie hun vriendjes zijn. De beroepskracht stelt 
zich betrokken en geïnteresseerd op, door aan te sluiten op en vragen te stellen over wat de 
kinderen aandragen in de gesprekken. De beroepskracht draagt zorg voor een beurtverdeling zodat 
ook de stillere kinderen aan de beurt komen. Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen 
tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. De kinderen reageren op elkaars emoties. 
Een van de kinderen zegt tijdens het verhaal op verdrietige toon “Je mag niet tegen mij zeggen”. 
Als de beroepskracht het kind niet begrijpt vraagt de beroepskracht aan het kind wat ze precies 
bedoelt. Het kind herhaalt haar zin. Een van de andere peuters die heeft gezien wat er is gebeurd 
helpt het kind door te vertellen wat er is gebeurd. De beroepskracht pakt het vervolgens op door 
aan te geven wat wel en wat niet mag. Hieruit blijkt dat de beroepskracht zich sensitief en 
responsief gedraagt. De overgang naar een nieuwe activiteit verloopt soepel. De beroepskracht 
kondigt van tevoren duidelijk aan wat er komen gaat en wat dit concreet betekent. “We gaan zo 
naar buiten. Als je klaar bent met drinken mag je eerst naar het toilet gaan en je handen wassen”. 
Dit draagt bij aan voorspelbaarheid, een soepele overgang en daarmee emotionele veiligheid. 
  
  
Persoonlijke vaardigheden stimuleren 
De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 
  
Observatie: De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging en 
stimulans. Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is 
spelmateriaal aanwezig. Kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. Tijdens het 
buiten spelen wordt er een estafette parcours georganiseerd en gespeeld. De kinderen mogen het 
parcours met verschillende obstakels afleggen, zoals het springen in de hoepels en een deel 
skippyballen op een plastic springdier. De beroepskrachten moedigen de kinderen aan. De kinderen 
helpen ook het skippyballende kind aanmoedigen. De kinderen beleven zichtbaar plezier. Wanneer 
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de beroepskracht het over een wedstrijd heeft, vraagt een van de kinderen wat dat is. De 
beroepskracht legt dit vervolgens op een voor het kind begrijpelijke wijze uit. De beroepskrachten 
helpen de kinderen bij contacten met andere kinderen als dat nodig is. Een van de kinderen kan 
niet verder met haar fiets omdat er een kind voor staat. Het kind begint de roepen “Nou weg jij!”. 
De beroepskracht hoort dit en loopt naar het kind. Het kind zegt dat ze erlangs wil tegen de 
beroepskracht. De beroepskracht vraagt vervolgens aan het kind hoe ze dat kan vragen. Als het 
kind niks zegt, legt de beroepskracht uit hoe ze dat kan vragen. Vervolgens vraagt het kind of het 
ander kind aan de kant wil. De beroepskracht complimenteert het kind vervolgens en het spel 
wordt vervolgd. 
  
Conclusie: aan de beoordeelde items ten aanzien van verantwoorde opvang is volledig voldaan. 
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het 
pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  
• Observaties inspectiebezoek; 
• Gesproken met beroepskrachten, locatiemanager en beleidsmedewerker; 
• Pedagogisch beleidsplan Bambino Kinderopvang, versie augustus 2018, ontvangen op 6 

september 2018; 
• Groepsbijlage Lieve Luitjes dagopvang, versie augustus 2018, ontvangen op 11 

september 2018; 
• Groepsbijlage Lieve Luitjes peuterwerk, versie augustus 2018, ontvangen op 11 

september 2018; 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke, ontvangen op 11 september 2018 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Alle personen die op de dag van het inspectiebezoek ingezet zijn op het kindercentrum, beschikken 
over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze beoordeling is gebaseerd op de verklaring 
omtrent het gedrag van de vier ingezette beroepskrachten. 
  
De betreffende beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan Bambino Kinderopvang in het 
Personenregister Kinderopvang. De kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen voor de 
koppeling. 
  
Hiermee voldoet de houder aan de vastgestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
Alle personen die op de dag van het inspectiebezoek ingezet zijn op het kindercentrum, beschikken 
over een voor de werkzaamheden passende opleiding. Deze beoordeling is gebaseerd op 
de diploma's van de vier beroepskrachten. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Beroepskracht-kindratio 
Op basis van de daadwerkelijke bezetting van de stamgroepen ten tijde van het inspectiebezoek is 
de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende 
beoordeeld. In de volgende tabel wordt de beroepskracht-kindratio weergegeven zoals deze is 
aangetroffen ten tijde van het inspectiebezoek. 
  
  
 Groep  Aantal aanwezige 

kinderen 
 Aantal benodigde 

beroepskrachten 
 Aantal ingezette 

beroepskrachten 
  
Verticale 

groep A 

  
 0 jaar: - 
 1 jaar: 2 
 2 jaar: 2 
 3 jaar: 5  
  
  

  
2 beroepskrachten 

  
3 beroepskrachten 

  
Verticale 
groep B 

  
 0 jaar: 1 
 1 jaar: - 
 2 jaar: 1 
 3 jaar: 3 
  

  
1 beroepskracht 

  
1 beroepskracht 

  
Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidsregistratie van de kinderen van de periode 13 
augustus tot en met 7 september 2018 en een overzicht van de daadwerkelijke personele inzet, 
blijkt dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen 
kinderen. 
  
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Gezien er per dag langer dan 10 uur opvang geboden wordt is het toegestaan om maximaal 3 uur 
af te wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden 
en legt deze nauwkeurig vast in het pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt 
afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op 
de groep. De uren voor de afwijkende inzet kunnen per dag verschillen maar niet per week. 
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Dagelijks kan er op de volgende tijdens afgeweken worden; 08.00 tot 08.30 uur, 12.30 tot 14.30 
en van 17.30 tot 18.00 uur. 
  
Op de groepen wordt voldaan aan bovengenoemde tijden voor de toegestane afwijking. Gedurende 
deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50% van het 
verwachte aantal beroepskrachten is dan aanwezig. Ten tijde van het inspectiebezoek wordt er niet 
afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio. 
  
Achterwacht 
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, wanneer er 
wordt afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio. 
  
Als slechts één beroepskracht aanwezig is gezien het kindaantal, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De beroepskrachten beschikken over een rooster, 
waarop te zien is wie de achterwacht is op dat moment. 
  
Conclusie: Op KDV Lieve Luitjes wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van het 
aantal beroepskrachten. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Opvang in groepen 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Een stamgroep is een vaste groep kinderen. Vaste 
groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan het ervaren vaneen 
stabiele omgeving. Op KDV Bambino Lieve Luitjes worden de kinderen opgevangen in twee vaste 
stamgroepen met maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Elk kind wordt 
opgevangen in één stamgroep. Omvang en samenstelling van de groepen voldoen aan de 
voorschriften 
  
Op KDV Bambino Lieve Luitjes vindt samenvoeging van de groepen plaats op de vrijdagen en de 
minder drukke dagen. De houder heeft hier beleid op vastgesteld. Samenvoeging van de groepen, 
omstandigheden en dagen zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De daadwerkelijke 
uitvoering hiervan komt overeen. De kinderen maken gebruik van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepruimtes per week. Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het 
kind, en welke beroepskrachten hieraan zijn toegewezen. 
  
Opvang in tweede stamgroep 
Alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. Op KDV Bambino Lieve Luitjes wordt gebruik gemaakt van 
toestemmingsverklaringen. Deze toestemmingsverklaringen zijn vooraf ingevuld en ondertekend 
door de ouder. Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er geen kinderen die gebruik maken van 
opvang in een tweede stamgroep. 
  
Elk kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepsruimtes. 
 
Vaste gezichtencriterium 0-1 jaar 
Het aantal vaste gezichten voor kinderen van 0 tot 1 jaar oud is vastgesteld op twee gezichten. Als 
het kind aanwezig is, werkt altijd minimaal één van de twee beroepskrachten van het kind op de 
groep. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau. Wel kunnen er meer 
pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de vaste 
gezichten. 
  
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de kinderen en een overzicht van de 
daadwerkelijke personele inzet van de periode 13 augustus tot en met 7 september 2018 is 
beoordeeld of KDV Bambino Lieve Luitjes werkt conform het vaste gezichten criterium. Uit deze 
steekproef blijkt dat een van de aanwezige kinderen in groep A, met de leeftijd van 0 jaar, in deze 
periode van vier weken door in totaal vijf verschillende beroepskrachten wordt opgevangen. Uit 
een gesprek met de locatiemanager blijkt dat er in de maand augustus en september een 
personele wisseling heeft plaatsgevonden in groep A. Tevens is in deze periode een van de vaste 
gezichten tijdelijk afwezig in verband met haar vakantie. 
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Op basis van de presentielijsten en het gesprek met de locatiemanager blijkt dat het betreffende 
kind in de periode van 13 augustus tot en met 24 augustus 2018 op drie dagen niet wordt 
opgevangen door een van de twee vaste gezichten. 
  
Conclusie: Uit bovenstaande blijkt dat op KDV Bambino Lieve Luitjes in groep A niet conform het 
vaste gezichten criterium voor kinderen van 0 tot 1 jaar gewerkt wordt. De houder voert 
onvoldoende een zodanig personeelsbeleid dat kinderen tot 1 jaar ten hoogste twee vaste 
beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. 
 
Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde 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)  
   

 
 
Vaste gezichtencriterium 1-4 jaar 
Het aantal vaste gezichten voor kinderen van 1 tot 4 jaar oud is vastgesteld op drie gezichten. Aan 
kinderen van één jaar en ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
  
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten en personele inzet blijkt dat op KDV Lieve 
Luitjes wordt gewerkt conform het vaste gezichten criterium 1-4 jaar. 
  
Conclusie: De houder voert een zodanig personeelsbeleid dat kinderen van één jaar of ouder ten 
hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. 
  
Mentorschap 
Aan elk kind is 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. 
  
Op KDV Lieve Luitjes zijn de kinderen verdeeld over mentoren. Alle kinderen krijgen een 
persoonlijke uitnodiging van de mentor, bestaande uit een uitnodigingskaart met een foto van de 
mentor. Het kennismakingsgesprek met nieuwe kinderen wordt door de mentor gevoerd. 
  
De indeling van de kinderen per mentor is door de toezichthouder ingezien. Beleid en uitvoering 
van het mentorschap voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. 
 
Gebruikte bronnen: 
  
• Observatie inspectiebezoek; 
• Gesproken met beroepskrachten; 
• Gesproken met de locatiemanager; 
• Diploma's, ontvangen op 11 september 2018; 
• Personenregister kinderopvang, geraadpleegd op 12 september 2018; 
• Overzicht aanwezigheid kindaantallen en personele inzit, van de periode 13 augustus tot en 

met 7 september 2018, ontvangen op 12 september 2018; 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke, ontvangen op 11 september 2018 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Actueel beleid 
Voor Bambino is een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld met aanvullend 
locatie specifiek beleid. Het beleid moet ertoe leiden dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De houder heeft de verantwoordelijkheid om ervoor 
te zorgen dat er gedurende de opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
  
KDV Lieve Luitjes beschikt over een actueel algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid 
(versie augustus 2018). In het algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt verwezen 
naar het locatie specifieke plan van aanpak (versie augustus 2018) en specifieke werkinstructies en 
protocollen. 
  
Procesbeschrijving 
Veiligheid en gezondheid in de dagopvang vragen om aandacht voor een continu proces. Het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe dit - samen met de pedagogisch medewerkers - 
een permanente cyclus kent van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. De 
beroepskrachten van KDV Lieve Luitjes hebben hierin een actieve rol. Het algemeen pedagogisch 
beleid wordt samen met de beroepskrachten vertaald in een locatie specifiek plan van aanpak. Het 
plan van aanpak wordt periodiek tijdens werkoverleggen met de manager kinderopvang 
en beroepskrachten besproken.  
  
Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist 
dat de beroepskrachten inzicht hebben in de mogelijke risico’s én dat er een helder veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Op KDV Lieve Luitjes is het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
inzichtelijk voor alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de wijze waarop dit 
plaatsvindt eveneens vastgesteld in het beleid. 
  
Grote en kleine risico's 
Het algemene beleidsplan veiligheid en gezondheid geeft een beschrijving van in elk geval de 
voornaamste risico's betreffende fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid met passende 
maatregelen. Voor de genomen maatregelen en handelswijze indien deze risico's zich toch 
voordoen, wordt verwezen naar werkinstructies zoals het bedrijfsnoodplan waarin opgenomen is 
hoe omgegaan wordt met een ongeval, noodgeval, vermissing en overlijden. Ook wordt verwezen 
naar het plan van aanpak per locatie. De omgang met kleine risico's voor de kinderen staat in 
algemene bewoordingen beschreven. De verwachting is dat kinderen hiermee leren omgaan door 
de wijze waarop beroepskrachten hen begeleiden. Bijvoorbeeld door afspraken met kinderen te 
maken over spelsituaties of activiteiten. 
  
De kennis van de beroepskrachten over het vastgestelde beleid en de uitvoering hiervan in de 
praktijk is beoordeeld aan de hand van enkele speerpunten. 
Op het gebied van veiligheid is aandacht besteed aan het 'buiten spelen' en 'veilig slapen'. Wat 
betreft buiten spelen is geconstateerd dat enkele tegels op het buitenplein zijn verzakt en dit voor 
struikgevaar kan zorgen. Ten tijde van het inspectiebezoek wordt over de verzakte tegel in het 
loopgebied een stoel geplaatst, zodat kinderen hier niet over kunnen struikelen. De 
beroepskrachten en locatiemanager laten weten dat hier al melding van is gemaakt en het 
herstellen van de tegels binnenkort zal plaatsvinden. 
  
Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan het 'binnenmilieu' en 'hygiëne'. 
  
Uit observatie, gesprek met de beroepskracht en inzage van beleid blijkt dat de beroepskrachten 
voldoende kennis hebben van het vastgestelde beleid betreffende veiligheid en gezondheid en hier 
over het algemeen op de juiste wijze uitvoering aan geven. 
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Inperking grensoverschrijdend gedrag 
Beleidsmatig is vastgesteld hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige 
volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op 
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen, maar ook door kinderen onderling. 
Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen onderling. Voortvloeiend hieruit volgt een 
plan van aanpak. Hierin is aangegeven welke maatregelen zijn of worden genomen om de risico's 
in te perken, en wat de aanpak is indien dit toch voorkomt. 
  
Achterwacht 
De achterwachtregeling betreft het vastleggen van afspraken met volwassenen die in geval van 
calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum kunnen zijn. Dit kan zowel een interne – bij 
afwijking van de beroepskracht-kindratio als een externe achterwacht zijn (als op de groepen 
voldaan wordt aan de beroepskracht-kindratio). Voor deze locatie zijn hiervoor afspraken 
vastgelegd met medewerkers woonachtig in de omgeving van het kinderdagverblijf. De 
beroepskrachten beschikken over een rooster met daarop de achterwacht per dag. De 
locatiemanager laat weten dat het niet voorkomt dat een beroepskracht alleen in het pand 
aanwezig op het moment dat er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
EHBO 
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum 
een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens de openingsuren. 
Op KDV Lieve Luitjes is te allen tijde iemand aanwezig die beschikt over een geldige kwalificatie 
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Certificaten van twee van de aanwezige vaste 
beroepskrachten ten tijde van het inspectiebezoek zijn ingezien. Deze voldoen aan de eisen uit de 
ministeriële regeling. De locatiemanager laat weten dat de medewerkers die al een langere tijd in 
dienst zijn in het bezit zijn van een kinder-EHBO certificaat en de nieuwe medewerker is oktober de 
basiscursus zullen gaan volgen. 
  
Conclusie: het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving 
voor de kinderen. De houder heeft beleid op de omgang met grensoverschrijdend gedrag 
waaronder het vierogenprincipe vastgesteld. Op deze locatie wordt in voldoende mate uitvoering 
gegeven aan het vastgestelde beleid. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Meldcode  
Inhoud meldcode 
Bambino kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt 
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. Er 
wordt gebruik gemaakt van een eigen model, gebaseerd op het model dat is uitgegeven door de 
Brancheorganisatie kinderopvang. De meldcode bevat de wettelijk vereiste elementen. 
  
Stappenplan 
In de meldcode is een stappenplan opgenomen. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen. In 
het stappenplan worden de functies beschreven van de personeelsleden die verantwoordelijk zijn 
voor het uitvoeren van de desbetreffende stap. 
  
Bevordering van kennis en gebruik 
Meldcode 
De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de meldcode te bevorderen. 
Om te beoordelen of de kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd, is gesproken met 
een vaste beroepskracht. Uit het gesprek blijkt dat de houder de kennis en gebruik van de 
meldcode bevorderd door kennisoverdracht tijdens een overleg. Tevens wordt de meldcode 
jaarlijks besproken in de 'centrale medewerkersbijeenkomst'. 
  
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing van het wel of niet doen van een melding. De beroepskrachten weten de eerste 
stappen uit de meldcode te benoemen. 
  
Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling 
De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de 
beroepskrachten te bevorderen: 
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• Indien bij de houder bekend wordt dat een werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan 
seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de organisatie, dan heeft de 
houder direct overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Als uit dit gesprek blijkt 
dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet de houder direct aangifte en stelt de 
vertrouwensinspecteur hiervan op de hoogte. 

• Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich 
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 
organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen. 

• Indien bij een beroepskracht of andere werknemer bekend is geworden dat de houder zich 
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 
organisatie, dan moet de beroepskracht in contact treden met de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang. Daarnaast moet de beroepskracht bij een redelijk vermoeden aangifte doen. 

 
Uit gesprek met een van de beroepskrachten blijkt dat zij daarvan voldoende op de hoogte is. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observatie inspectiebezoek; 
• Gesprek beroepskrachten; 
• Kinder-EHBO certificaten, ontvangen op 11 september 2018; 
• Beleid veiligheid en gezondheid, versie augustus 2018, ontvangen op 11 september 2018; 
• Beleid veiligheid en gezondheid Plan van aanpak locatie Lieve Luitjes, versie september 2018, 

ontvangen op 11 september 2018; 
• Bambino meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, versie september 2018, ontvangen 

op 11 september 2018; 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke, ontvangen op 11 september 2018 
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Ouderrecht 
 
  
 
Informatie 

 
Ouders en andere belangstellenden worden geïnformeerd over het te voeren beleid over alle 
onderwerpen betreffende de opvang door middel van de website, het ouderportaal, nieuwsbrieven, 
per mail, de oudercommissie, vanuit administratie en via het kennismakingsgesprek. 
  
Het meest recente inspectierapport is in te zien door plaatsing op de website van Bambino 
Kinderopvang. 
  
Bambino Kinderopvang brengt de mogelijkheid om geschillen in te dienen onder de aandacht van 
de ouders door middel van de website. 
  
Bambino kinderopvang informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop wordt afgeweken 
van de beroepskracht-kindratio, en over de tijden waarop voldaan wordt aan de beroepskracht-
kindratio middels het pedagogisch beleid. 
  
Conclusie: de houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 
 
 
Oudercommissie 

 
Oudercommissie 
Artikel 1.58 van de Wet kinderopvang bepaalt dat een houder voor elk kindercentrum een 
oudercommissie moet instellen. De oudercommissie heeft als taak om de houder te adviseren over 
verschillende onderwerpen, genoemd in artikel 1.60 van de Wet. 
Voor deze locatie is een oudercommissie ingesteld van twee leden. Personeel is geen lid, en de 
leden zijn gekozen door de ouders van wie de kinderen in het kindercentrum worden opgevangen. 
  
De oudercommissie bepaalt de eigen werkwijze. 
  
In september 2018 heeft de toezichthouder een vragenlijst naar de oudercommissie van deze 
locatie verzonden. Deze vragenlijst is ingevuld door de oudercommissie. Uit de vragenlijst blijkt dat 
de kwaliteit van het personeel over het algemeen als positief ervaren wordt door de 
oudercommissie. Tevens blijkt uit de vragenlijst dat beleidsmatige documenten, zoals pedagogisch 
beleid, voedingsbeleid, veiligheidsbeleid goed worden opgepakt door de huidige locatiemanager. 
De oudercommissie geeft aan dat de aanhoudende personele wijzigingen en daarmee de stabiliteit 
en zorg voor de kinderen als een zorg wordt ervaren. Tevens wordt de keuze voor het mogen 
afwijken van de beroepskracht-kind ratio tijdens de breng- en haalmomenten op de groep als niet 
prettig te ervaren. Dit resulteert in weinig gerichte aandacht en lang wachten voor een overdracht.  
 
De locatiemanager laat in een gesprek weten de zorg rondom de stabiliteit op de groepen met 
betrekking tot de vele personele wisselingen in de afgelopen tijd te delen. De locatiemanager laat 
weten dat 8 maanden gelden bij de start van haar werkzaamheden als clustermanager het 
opbouwen van een stabiel team een speerpunt is geweest en nog steeds is. Het team bestaat op 
dit moment uit vijf vaste beroepskrachten, waarvan vier beroepskrachten dit jaar zijn ingetreden 
als vaste beroepskracht en drie beroepskrachten daarvan in de afgelopen drie maanden.  
Het punt met betrekking tot de afwijking van de beroepskracht-kindratio aan de randen van de dag 
tijdens haal- en brengtijden is ook besproken met de locatiemanager. Zij laat weten dat dit punt 
nog niet is besproken vanuit de oudercommissie en bekent is bij haar. De locatiemanager vertelt 
dit punt intern te zullen gaan bespreken en kijken naar mogelijke oplossingen hierin. Niet afwijken 
van de beroepskracht-kindratio aan de randen van de dag en langere pauzes van de beroepskracht 
benoemt de locatiemanager als een mogelijke aanpassing. 
  
Reglement 
Zes maanden na registratie moet een reglement oudercommissie vastgesteld zijn door de houder. 
Hierin staan regels omtrent aantal leden, wijze van kiezen en de zittingsduur. Het mag geen regels 
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bevatten over de werkwijze van de oudercommissie, en mag pas gewijzigd worden na instemming 
van de oudercommissie. 
  
Conclusie: de houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het ouderrecht. 
 
 
Klachten en geschillen 

 
Bambino kinderopvang heeft een interne klachtenregeling getroffen voor de behandeling van 
klachten van ouders. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid dat ouders klachten indien over a) 
gedragingen van de houder of een personeelslid jegens een ouder of kind en b) de overeenkomst 
tussen houder en ouder. 
  
Deze regeling is schriftelijk vastgelegd in het intern klachtenreglement. Indien een ouder een 
klacht wil indienen dan moet dit schriftelijk gebeuren. In de klachtenregeling staat beschreven hoe 
de houder de klacht vervolgens behandelt. 
  
Bij ouders is de klachtenregeling onder de aandacht gebracht middels de website. 
  
Over het jaar 2017 is geen klachtenjaarverslag vereist. De locatieverantwoordelijke laat weten dat 
er geen schriftelijke klachten zijn ingediend in 2017 voor deze locatie. 
  
Conclusie: de houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de afhandeling van klachten en 
geschillen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Website; 
• Gesprek met de locatiemanager d.d. 8 oktober 2018; 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke, ontvangen op 11 september 2018; 
• Vragenlijst oudercommissie, ontvangen op 29 september 2018; 
• Intern klachtenreglement, ingezien op de website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

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) 
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Pedagogische praktijk 

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) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling 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) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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 Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening 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) 
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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 kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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) 

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) 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

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) 
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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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bambino Lieve Luitjes 
Website : http://www.bambino-kinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Bambino Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Provincialeweg 70 
Postcode en plaats : 3329KP Dordrecht 
KvK nummer : 61296406 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.J.T. van den Berg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 11-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 08-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

                                                              
 
                                                                                                              11 oktober 2018 
 
 
 

“Het streven van Bambino Christelijke Kindercentra is ten alle tijden om een veilige en vertrouwde 

omgeving te bieden aan de kinderen die bij ons komen en te voldoen aan de wetgeving. Om die 

reden streven wij er ook naar om te voldoen het vaste gezichten criterium. Ten tijde van het 

inspectiebezoek was er sprake van een uitzonderingssituatie , waarbij we te maken hadden met een 

personeelswisseling en vakantie van een collega. Dit leidde ertoe dat voor één kind, wat meerdere 

dagen naar de opvang komt, niet volledig is voldaan aan het vaste gezichten criterium. Dit kind zag 

wel een bekend gezicht, aangezien het hier een vaste invalmedewerker betrof die bekend is bij onze 

kinderen en ouders.  Bambino is van mening een goed personeelsbeleid te voeren, maar dit kan 

helaas dergelijke situaties van overmacht niet totaal voorkomen” 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


