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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

  

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

  

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder beschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis. De bevindingen volgen op hoofdlijnen. Deze worden 

in het rapport verder uitgewerkt. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Christelijk Kinderdagverblijf Tollol is een kleinschalig kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is 

gevestigd in een woonwijk in Bunschoten-Spakenburg. De locatie staat in het Landelijk Register 

Kinderopvang geregistreerd met maximaal 40 kindplaatsen per dag. Het kinderdagverblijf biedt 

opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en bestaat uit 4 stamgroepen. De locatie is 

geopend van maandag tot en met vrijdag van 06:30 uur tot 18:30 uur. 

  

Onderzoeksgeschiedenis  

 25-8-2022: Incidenteel onderzoek naar aanleiding van een signaal. De locatie voldeed niet aan 

alle kwaliteitseisen. Binnen het domein ‘Personeel en groepen’ waren tekortkomingen ten 

aanzien van de inzet van voldoende beroepskrachten tijdens de pauzes en de stabiliteit van de 

opvang. Binnen het domein ‘Veiligheid en gezondheid’ waren tekortkomingen ten aanzien van 

het vier-ogen-principe. Binnen het domein 'Ouderrecht' waren tekortkomingen ten aanzien van 

het plaatsen van een link op de website naar het meest recente inspectierapport en het 

reglement voor de oudercommissie.   

 21-02-2022: Jaarlijks onderzoek: De locatie voldeed niet aan alle kwaliteitseisen. Binnen het 

domein 'Pedagogisch klimaat' waren tekortkomingen met betrekking tot het pedagogisch 
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beleid en het handelen conform beleid. Binnen het domein 'Personeel en groepen' waren 

tekortkomingen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio, de inzet van beroepskrachten 

in opleiding en stagiairs en de stabiliteit van de opvang. 

 19-08-2021: Incidenteel onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen 

binnen de domeinen 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'. 

 17-02-2021: Jaarlijks onderzoek: De locatie voldeed na een herstelaanbod aan de onderzochte 

kwaliteitseisen. Het ging om een herstelaanbod binnen het domein 'Pedagogisch klimaat’ met 

betrekking tot het pedagogisch beleid omtrent de werkwijze van de stamgroepen. 

 20-08-2020: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

 20-08-2020: Nader onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen binnen 

de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'. 

 18-12-2019: Incidenteel onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen 

binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'. 

 22-10-2019: Incidenteel onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen 

voor de uitbreiding naar 40 kindplaatsen. 

 22-10-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan de kwaliteitseisen binnen de 

domeinen 'Pedagogisch klimaat' met betrekking tot het pedagogisch beleid en 'Personeel en 

groepen' met betrekking tot het aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires en stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht. 

Wettelijke eisen waaraan de houder bij het vorige toezichtbezoek niet voldeed zijn opnieuw 

bekeken. Naar aanleiding van de overtredingen binnen het voorgaande jaarlijks onderzoek op 21-

02-2022 en het incidentele onderzoek op 25-08-2022 heeft in opdracht van de gemeente 

Bunschoten-Spakenburg op 20-12-2022 een nader onderzoek plaatsgevonden op relevante 

kwaliteitseisen binnen de onderstaande domeinen: 

  

 Pedagogisch klimaat 

 Personeel en groepen 

 Veiligheid en gezondheid 

 Ouderrecht 

  

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de 

praktijk, interviews met de beroepskrachten en contact via de mail met de houder. 

  

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit nader onderzoek zijn 

onderzocht. Het gaat om tekortkomingen ten aanzien van: 

  

 het er door de houder zorg voor dragen dat er in de dagopvang conform het geldende 

pedagogisch beleid wordt gewerkt binnen het domein 'Pedagogisch klimaat'; 

 het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal op de groep aanwezige 

kinderen binnen het domein 'Personeel en groepen'; 

 de inzet van minimaal de helft van het aantal in te zetten beroepskrachten wanneer er 

afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio tijdens de in het beleid beschreven tijden 

binnen het domein 'Personeel en groepen'; 

 de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding binnen het domein 'Personeel en 

groepen'; 

 de stabiliteit van de opvang voor kinderen met betrekking tot de opvang in één stamgroep en 

de opvang in ten hoogste twee stamgroepruimtes binnen het domein 'Personeel en groepen'; 
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 het ervoor zorgdragen dat er in de dagopvang gehandeld wordt conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid'; 

 een plan van aanpak behorend bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid 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 binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid'.  

  

  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

  

Het advies tot handhaven geldt voor de onderstaande kwaliteitseisen:  

  

  

 art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang   

 art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en 

bijlage 1 onderdeel a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang  

 art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang  

 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 

9 Regeling Wet kinderopvang  

 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit 

kinderopvang  

 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang  

 art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang  

 art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit 

kwaliteit kinderopvang  
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

  

 pedagogisch beleid 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

Bevindingen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21-02-2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet 

voldaan werd aan de eisen met betrekking tot het wenbeleid voor (nieuwe) kinderen. Daarnaast 

werd er door de houder onvoldoende zorg gedragen voor het handelen conform de in het 

pedagogisch beleid beschreven maximale groepsgroottes.   

  

Op 20-12-2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder staan 

de bevindingen. 

  

Inhoud pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van: 

  

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen¹; 

 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 

  

¹ Volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 9, lid 1 dient een kind in 1 stamgroep te worden 

opgevangen. Als de houder besluit om groepen structureel op vaste dagen en/of dagdelen samen 

te voegen en incidenteel samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze in het 

pedagogisch beleid dient op te nemen. Het samenvoegen van groepen is niet opgenomen in de 

wet- en regelgeving. Wel is in het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 9, lid 9 opgenomen dat een 

kind met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders, gedurende een tussen houder 

en ouders overeengekomen periode mag worden opgevangen in 1 andere stamgroep dan de vaste 

stamgroep van het kind. 

  

In het pedagogisch beleidsplan staat tevens beschreven wat het wenbeleid is wanneer een kind op 

een nieuwe stamgroep geplaatst wordt: 

  

"Voor het wennen gelden de volgende hoofdregels: 

-Het wennen zonder schriftelijke opvangovereenkomst is niet mogelijk. -Een nieuw wen-kind telt 

mee voor de BKR op de wengroep. -De maximale groepsgrootte mag niet worden overschreden 

wanneer een kind komt wennen dat geheel nieuw is bij het KDV. -Wanneer een kind dat al is 

geplaatst op het KDV en gaat wennen in een nieuwe stam of basisgroep én dit is als activiteit 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan, dan kan de maximale groepsgrootte worden losgelaten. 

-Een kind die een korte tijd went in een andere groep op de eigen locatie, kun je aanmerken als 

een activiteit en daarom telt het kind niet mee voor de BKR op de wengroep. De plaats voor het 

kind op de eigen groep moet onbezet blijven omdat het te allen tijde terug moet kunnen keren 

naar de eigen groep.   Wennen op een nieuwe stamgroep Kinderen kunnen/mogen voordat ze 

officieel overgaan naar een nieuwe stam groep een aantal speelmomenten en/of activiteiten bij 

wonen op die groep. Dit zodat ze kunnen hechte aan een nieuwe groepsruimte, nieuwe juf en 
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nieuwe kinderen. En is dit te spannend? kunnen ze altijd weer terug naar hun eigen juf/groep en 

proberen we het de volgende keer gewoon weer." 

  

Dit voldoet aan de gestelde eisen. Advies hierbij van de toezichthouder is om in het beleid 

specifieker op te nemen wat het wenbeleid is voor kinderen die nieuw geplaatst zijn en het 

wenbeleid voor kinderen die reeds op de locatie geplaatst zijn en 'overgaan' naar een volgende 

stamgroep. Hiermee is het wenbeleid nog concreter en duidelijker inzichtelijk voor ouders. 

  

Het pedagogisch beleid voldoet wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen. 

  

Handelen conform pedagogisch beleid 

De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat op de locatie wordt gewerkt conform het 

pedagogisch beleid. Dit is onder andere terug te zien in de volgende voorbeelden: 

  

 In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven welke groepen er samenvoegen. Dit zijn de 

groepen Anak Mas en Senang en de groepen Balita en Cinta. Uit de toegestuurde 

aanwezigheidslijsten en personele roosters van 28 november tot en met 20 december 2022 

komt echter naar voren dat het voor is gekomen dat alle vier de groepen zijn samengevoegd. 

Dit is niet conform de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan. 

 De tijden waarop er afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio, de zogenoemde drie-

uursregeling, staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Uit de toegestuurde 

aanwezigheidslijsten en personele roosters van 28 november tot en met 20 december 2022 

komt naar voren dat er op verschillende momenten buiten de in het beleid beschreven tijden 

wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 De maximale groepsgrootte van de groepen is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Uit 

de toegestuurde aanwezigheidslijsten en personele roosters van 28 november tot en met 20 

december 2022 komt naar voren dat er op maandag 19-12-2022 tussen 11.30-12.30 uur 9 

kinderen op groep Balita worden opgevangen. Dit wijkt af van het maximaal aantal op te 

vangen kinderen dat in het pedagogisch beleidsplan is beschreven. 

 In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven: "*Stagiaires staan op Tollol 

altijd boventallig." Dit is echter niet het geval. Tijdens het toezichtbezoek is waargenomen dat 

de aanwezige stagiair formatie is ingezet op de groep.  

  

Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. 

  

Conclusie 

De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang gewerkt wordt conform het 

pedagogisch beleid. 

Het pedagogisch beleid voldoet qua inhoud aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 

  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten 20-12-2022) 
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 Observatie(s) (20-12-2022) 

 Personeelsrooster (28 november tot en met 20 december 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Tollol, bijgewerkt november 2022) 

 Presentielijsten 28 november tot en met 20 december 2022 

 Praktijkovereenkomst (POK) van de op 20-12-2022 aanwezige stagiair 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

  

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Bevindingen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21-02-2022 en het incidentele onderzoek op 25-08-2022 heeft 

de toezichthouder geconstateerd dat niet voldaan werd aan de gestelde eisen met betrekking tot 

de inzet van voldoende beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen en hun 

leeftijden. Daarnaast werd niet voldaan de gestelde eis dat er, gedurende de uren dat conform het 

pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het 

conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal beroepskrachten ingezet wordt. Ook werd 

niet voldaan aan de eisen met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiairs. 

  

Op 20-12-2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder staan 

de bevindingen. 

  

Beroepskracht-kindratio 

Op het moment van het toezichtbezoek, op dinsdag 20 december 2022 om 13.30 uur, zijn 

aanwezig: 

  

 Anak Mas: 7 kinderen van 0 tot 2 jaar met 2 beroepskrachten; 

 Senang: 10 kinderen van 1 tot 3 jaar met 1 beroepskracht en 1 BBL-beroepskracht die niet 

formatief ingezet mag worden; 

 Balita: 8 kinderen van 3 tot 4 jaar met 1 beroepskracht; 

 Cinta: 11 kinderen van 2 tot 4 jaar met 1 beroepskracht en 1 stagiair die niet formatief ingezet 

mag worden. 

  

Op de dag van het toezichtbezoek en op basis van de personeelsroosters en aanwezigheidslijsten 

van 28 november 2022 tot en met 20 december 2022 blijkt dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) niet in overeenstemming is 

met de daaraan gestelde eisen. 

  

Het betreft de volgende momenten:  

  

Datum en 

tijd  

Groep  Aantal in te zetten 

beroepskrachten  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Bijzonderheden  

Dinsdag 28-

11-2022 van 

08.00-18.00 

uur   

 Cinta    2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   
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Dinsdag 29-

11-2022 van 

07.30-17.30 

uur 

 Senang    2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Donderdag 

01-12-2022 

van 07.00-

17.00 uur   

 Anak 

Mas   

 2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Maandag 

05-12-2022 

van 08.00-

18.00 uur     

 Cinta    2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Dinsdag 06-

12-2022 van 

07.30-17.30 

uur   

 Senang    2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Donderdag 

08-12-2022 

van 07.00-

17.00 uur   

Anak 

Mas   

 2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Maandag 

12-12-2022 

van 08.30-

13.00   

 Cinta     2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Maandag 

12-12-2022 

van 13.00-

18.00 uur 

 Cinta    2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Dinsdag 13-

12-2022 van 

07.30-17.30 

uur   

 Senang    2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Donderdag 

15-12-2022 

van 07.00-

17.00 uur     

 Anak 

Mas   

 2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Donderdag 

15-12-2022 

van 12.00-

13.00 uur 

 Cinta   2   1  tot 13.00 uur zijn er 12 

kinderen. Vanaf 13.00 

uur zijn er 8 kinderen 

en is er 1 

beroepskracht nodig  
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Vrijdag 16-

12-2022 van 

07.00-17.00 

uur 

 Senang  2   1  beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Maandag 

19-12-2022 

van 08.00-

18.00 uur 

 Cinta   2   1  beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

Maandag 

19-12-2022 

van 11.30-

12.30 uur 

 Balita   2   1  tussen 11.30 en 12.30 

uur er zijn 9 kinderen 

aanwezig. Vanaf 12.30 

uur zijn er 8 kinderen 

en is er 1 

beroepskracht nodig. 

Dinsdag 20-

12-2022 van 

08.30-18.30 

uur 

 Cinta   2   1  stagiair ingezet die niet 

formatief op de groep 

ingezet had mogen 

worden   

Dinsdag 20-

12-2022 van 

07.00-17.00 

uur 

 Senang  2  1 beroepskracht in 

opleiding ingezet die 

niet formatief op de 

groep ingezet had 

mogen worden   

  

  

Tevens wordt er buiten de in het pedagogisch beleidsplan beschreven tijden afgeweken van de 

drie-uursregeling waarmee er op die momenten te weinig beroepskrachten worden ingezet of wordt 

niet minimaal de helft van het aantal beroepskrachten ingezet wanneer er conform de in het 

pedagogisch beleidsplan beschreven tijden afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio. Dit 

betekent dat op die momenten de beroepskracht-kindratio niet voldoet aan de gestelde eisen. Dit 

is een samenhangende tekortkoming met de wettelijk eis met betrekking tot de afwijkende inzet 

van het aantal beroepskrachten. 

  

Op de groepen Anak Mas en Senang mag er conform het pedagogisch beleidsplan afgeweken 

worden van de beroepskracht-kindratio (BKR) tussen 08.00-08.30 uur en tussen 16.30-17.30 uur. 

Uit de toegestuurde personeelsroosters en aanwezigheidslijsten van 28 november 2022 tot en met 

20 december 2022 komt naar voren dat er buiten deze tijden wordt afgeweken van de BKR. 

  

Op de volgende momenten wordt hierdoor niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio: 

  

 Datu

m en 

tijd 

Aantal 

aanwezi

g 

kinderen

  

Aantal 

benodigde 

beroepskrachten

  

Aantal 

aanwezige 

beroepskrachten

  

Afwijke

n van 

BKR 

volgens 

beleid 

Minimaal de 

helft 

beroepskrachte

n ingezet 

(Ja/Nee)  

Dinsda

g 29-

11-

2022 

 5  2  1  Nee  Ja 
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tussen 

17.30-

18.00 

uur  

Vrijdag 

16-12-

2022 

tussen 

17.00-

17.30 

uur  

 12  3  1  Ja  Nee 

Vrijdag 

16-12-

2022 

tussen 

17.30-

18.00 

uur 

 5  2  1  Nee  Ja 

Dinsda

g 20-

12-

2022 

tussen 

17.00-

17.30 

uur 

 12  3  1  Ja  Nee 

     

  

Op de groepen Cinta en Balita mag er conform het pedagogisch beleidsplan afgeweken worden van 

de beroepskracht-kindratio (BKR) tussen 08.00-08.30 uur en tussen 16.30-17.30 uur. Er wordt 

buiten deze tijden afgeweken van de BKR. 

  

Op de volgende momenten wordt hierdoor niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio: 

  

 Datum 

en tijd 

Aantal 

aanwezig

e 

kinderen  

Aantal 

benodigde 

beroepskrachte

n  

Aantal 

aanwezige 

beroepskrachte

n 

Afwijke

n van 

BKR 

volgens 

beleid 

Minimaal de 

helft 

beroepskrachte

n (Ja/Nee)  

maandag 

28-11-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 

uur  

 13  2  1  Nee  Ja 

dinsdag 

29-11-

2022 

tussen 

 13  2  1  Nee  Ja 
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06.30-

08.00 uur 

woensdag 

30-11-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 

uur  

 13  2  1  Nee  Ja 

donderda

g 1-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 15  2  1  Nee  Ja 

vrijdag 2-

12-2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 14  2   1  Nee  Ja 

maandag 

5-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 15  2  1  Nee   Ja 

dinsdag 

6-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 13  2  1  Nee  Ja 

woensdag 

7-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 13  2  1  Nee  Ja 

donderda

g 08-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 16  2  1  Nee  Ja 

vrijdag 9-

12-2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 11  2  1  Nee  Ja 

maandag 

12-12-

 14  2  1  Nee  Ja 
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2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

woensdag 

14-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 11  2  1  Nee  Ja 

donderda

g 15-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 14  2  1  Nee  Ja 

vrijdag 

16-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 11  2   1  Nee  Ja 

maandag 

19-12-

2022 

tussen 

06.30-

08.00 uur 

 16  2  1  Nee  Ja 

  

Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. 

Voor het aantal op de groepen aanwezige kinderen worden te weinig beroepskrachten ingezet. 

  

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

Op de locatie worden beroepskrachten in opleiding of stagiairs ingezet. Per 1 januari 2022 tot 1 juli 

2024 zijn de artikelen 9 en 9c van de Regeling Wet kinderopvang tijdelijk gewijzigd. In deze 

artikelen is de maximale inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geregeld. In totaal 

mag gedurende de openingstijden van de locatie de helft van de beroepskracht-kindratio worden 

ingevuld door beroepskrachten in opleiding (PMIO of BBL). Ongewijzigd blijft dat gedurende de 

openingstijden van de locatie maximaal een derde van beroepskracht-kindratio ingevuld mag 

worden door stagiairs (BOL).   

  

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt geen rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

  

Tijdens het toezichtbezoek is er op groep 'Cinta' een medewerker ingezet op de groep die aangeeft 

dat zij af en toe invalt. Aansluitend aan het toezichtbezoek is per mail, op 20 december 2022, aan 

de houder een beroepskwalificatie voor deze medewerker opgevraagd. Op 30 december 2022 heeft 

de houder een intern document 'Stagebekwaamheid kinderdagverblijf Tollol' aan de toezichthouder 

verstuurd. Het betreft een formulier voor stagiaires die de opleiding Pedagogisch werk niveau 3 of 

4 via de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen. Hierop staat door de houder aangegeven dat 

de deze stagiair op 08-2021 met de opleiding is gestart. 
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Op 3 januari 2023 is door de toezichthouder aanvullende informatie opgevraagd. 

Op 6 januari 2023 heeft de houder per mail een door de opleiding, stagiair en werkbegeleider 

getekende Praktijkovereenkomst (POK) toegestuurd aan de toezichthouder. Hierin is een 

stageperiode opgenomen bij KDV Tollol van 08-09-2022 - 14-07-2023. Er is geen startdatum van 

de opleiding opgenomen op deze POK. 

Op 9 januari 2023 heeft de toezichthouder nogmaals per mail uitgevraagd of er een bewijs van 

inschrijving van de opleiding toegestuurd kan worden. Hierop is geen reactie meer ontvangen. 

Uitgaande van de datum op het interne document 'Stagebekwaamheid kinderdagverblijf Tollol', zou 

de BOL-stagiair in het tweede leerjaar van de opleiding zitten. Conform deze informatie mag de 

stagiair alleen ingezet worden onder de volgende voorwaarden: 

  

•  Als een pedagogisch medewerker ziek is. 

 • Tijdens schoolvakanties van de student.  

  

Hiervoor gelden dan wel de volgende voorwaarden: 

 a. De student mag nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens de pauzes.  

b. Zit de mbo-student in het eerste leerjaar? Dan mag de werkgever haar niet inzetten.  

c. De werkgever mag de mbo-student alleen inzetten op de stagelocatie van de student. 

  

(Bron Cao Kinderopvang 2021 - 2022 ; artikel 9.6.3) 

  

Op locatie vernemen we van de beroepskrachten dat één van de vaste beroepskrachten een dag 

vrij is. Het betreft hier geen calamiteit en het is ook nog geen schoolvakantie. De stagiaire mag 

derhalve niet formatief ingezet worden op de groep op 20 december 2022. Dit voldoet niet aan de 

gestelde eisen.  

  

Tevens wordt op de locatie een BBL-beroepskracht ingezet. Op grond van artikel 9.6 van de CAO 

Kinderopvang gelden er aanvullende voorwaarden aan de vaststelling van de  formatieve 

inzetbaarheid van een BBL-beroepskracht. Op 20 december 2022 is per mail bij de houder de 

leerarbeidsovereenkomst en de inzetbaarheidsverklaring voor deze BBL-beroepskracht opgevraagd. 

Op 30 december heeft de houder een intern document 'Stagebekwaamheid kinderdagverblijf Tollol' 

aan de toezichthouder verstuurd. Het betreft een formulier voor stagiaires die de opleiding 

Pedagogisch werk niveau 3 of 4 via de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen. Hierop staat 

door de houder aangegeven dat de deze BBL-beroepskracht op 06-09-2021 met de opleiding is 

gestart.  

Op 3 januari 2023 zijn door de toezichthouder nogmaals de leerarbeidsovereenkomst en de 

inzetbaarheidsverklaring voor deze BBL-beroepskracht opgevraagd. 

Op 6 januari 2023 heeft de houder per mail de arbeidsovereenkomst van de betreffende BBL-

beroepskracht toegestuurd aan de toezichthouder. Hierbij was wederom geen verklaring met 

betrekking tot de inzetbaarheid van de BBL-beroepskracht meegestuurd. 

  

In de CAO Kinderopvang staat het volgende beschreven met betrekking tot de inzetbaarheid van 

student-medewerkers: 

  

Wijze van vaststelling opleidingsfase   

Conform de leerjaren en voortgang in geval van een normatieve opleidingsduur van 3 jaar; 

In geval van een andere opleidingsduur, zoals bij hbo-bachelor, hbo associate degree en mbo 

derde leerweg (ovo), worden de fase en ingangsdatum ervan bepaald op basis van informatie van 

de opleiding.   
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Fase 2: overeenkomstig tweede leerjaar bbl of duaal  

Oplopend van 0% naar 100%  

  

Wijze van vaststelling formatieve inzetbaarheid   

In Fase 1 en Fase 2: De werkgever stelt de formatieve inzetbaarheid in fase 1 en fase 2 vast op 

basis van informatie van de opleidings- en praktijkbegeleider en legt deze schriftelijk vast.   

  

(Bron CAO Kinderopvang 2021-2022; Bijlage 9) 

  

Gezien de start van de opleiding van deze BBL-beroepskracht is deze per september 2022 aan het 

tweede leerjaar van de opleiding begonnen. Derhalve moet de formatieve inzetbaarheid van de 

BBL-beroepskracht conform fase 2 schriftelijk vastgelegd zijn door de houder op basis van 

informatie van de opleidings- en praktijkbegeleider. De houder heeft niet aantoonbaar gemaakt 

wat de formatieve inzetbaarheid is voor deze BBL-medewerker en dit ook niet aantoonbaar 

schriftelijk vastgelegd. Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. De BBL-beroepskracht kan hierdoor 

niet formatief ingezet worden op de groep. 

  

Afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten  

Als de locatie per dag ten minste 10 aaneengesloten uren opvang biedt, kan voor ten hoogste 3 

uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Hierbij dient in elk geval de helft van het 

aantal benodigde beroepskrachten te worden ingezet. Ook dienen de exacte tijden, waarop 

afgeweken kan worden, beschreven te staan in het pedagogisch beleid. 

Deze locatie is meer dan 10 uur per dag geopend en de begin- en eindtijden van de afwijkende 

inzet van beroepskrachten zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

  

"*Maximaal 3 uren staat de medewerker alleen 

“Indien er bij dagopvang per dag tenminste 10 uren aaneengesloten opvang wordt geboden 

kunnen, voor ten hoogste drie uren per dag, direct na opening aan het begin van de dag, 

respectievelijk tijdens de middagpauze en voor sluiting van het kinderdagverblijf aan het eind van 

de dag, minder beroepskrachten worden ingezet. Mits ten minste de helft van het vereiste aantal 

beroepskrachten wordt ingezet”.   

  

Met het openen start één medewerkster de groep op. een half uur of drie kwartier later komt haar 

collega op de groep. Zelfs als het voorkomt dat er een dag twee medewerkers nodig zijn wordt de 

3 uren regel gehandhaafd. 

  

3-uursregeling:  

In de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is vastgelegd dat er per dag 3 uur mag worden 

afgeweken van het kind/ pedagogisch medewerkster ratio.  

Dit mag afwijken voor 9.30 uur  

Tussen 11.30-14.30 uur  

En na 16.30 uur    

  

Christelijk kinderdagverblijf en peuteropvang Tollol is geopend van 6.30-18.30 uur.  

Medewerksters werken 9,5 uur per dag.  

De diensten zijn meestal van:  

6.30-17.00 uur 

 7.00-17.00 uur 

7.30-17.30 uur  

8.00-18.00 uur  

8.30-18.30 uur   
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Pauze: 

De pedagogisch medewerkers hebben tussen de middag een half uur pauze. En gaan om het half 

uur met pauze, zodat er altijd voldoende pm-rs op de groep aanwezig blijven. 

De pm-er die de werkdag als eerst gestart is start als eerst met pauze enzovoort.   

  

Cinta (Balita) 

Er zijn 3 pm-ers op de groep en gaan om het half uur met pauze. 

13:00-13:30 uur pm-er 1 

13:30-14:00 uur pm-er 2 

14:00-14:30 uur pm-er 3 

Te allen tijde zijn er 2 leidsters op de groep.   

  

Anak-mas (senang) 

Er zijn 4 leidster op de groep en gaan om het half uur met pauze.  

13:00-13:30 uur pm-er 1 en 2 

13:30-14:00 uur pm-er 3 

14:00-14:30 uur pm-er 4 

Te allen tijde zijn er 2 (of meer) leidsters op de groep.   

  

Maandag:  

Pm-er 1 begint om 6.30 uur op Cinta 

Pm-er 2 start om 6.30 uur op Senang  

Pm-er 3 start om 7.00 uur  

Pm-er 4 start om 7.30 uur 

Pm-er 5 start om 8.00 uur 

Pm-er 6 start om 8.30 uur 

Pm-er 7 start om 8.30 uur  

Als Pm-er 4 er is dan splitst de groep Senang met Anak-Mas 

Tussen 8.30 en 9.00 splitst de groep Cinta met Balita   

Vanaf 16.45 voegen de groepen Anak mas en Senang samen op Senang en de groepen Cinta en 

Balita samen op Cinta   

  

Dinsdag:  

Pm-er 1 begint om 6.30 uur op Cinta 

Pm-er 2 start om 6.30 uur op Senang  

Pm-er 3 start om 7.00 uur Pm-er 4 start om 7.30 uur 

Pm-er 5 start om 8.00 uur 

Pm-er 6 start om 8:00 uur 

Pm-er 7 start om 8.30 uur 

Pm-er 8 start om 8.30 uur  

Als Pm-er 4 er is dan splitst de groep Senang met Anak-Mas 

Tussen 8.30 en 9.00 splitst de groep Cinta met Balita   

Vanaf 16.45 voegen de groepen Anak mas en Senang samen op Senang en de groepen Cinta en 

Balita samen op Cinta   

  

Woensdag:  

Pm-er 1 begint om 6.30 uur op Cinta  

Pm-er 2 start om 6:30 uur op Senang  

Pm-er 3 start om 7.30 uur 

Pm-er 4 start om 8.00 uur 
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Pm-er 5 start om 8.30 uur 

Pm-er 6 start om 8:30 uur  

Als Pm-er 4 er is dan splitst de groep Senang met Anak-Mas 

Tussen 8.30 en 9.00 splitst de groep Cinta met Balita   

(Mocht er toch een 7e pm-er nodig zijn start ze om 7.00)   

Vanaf 16.45 voegen de groepen Anak mas en Senang samen op Senang en de groepen Cinta en 

Balita samen op Cinta   

  

Donderdag:  

Pm-er 1 begint om 6.30 uur op Cinta  

Pm-er 2 start om 6.30 uur op Senang 

Pm-er 3 start om 7.00 uur 

Pm-er 4 start om 7:30 uur 

Pm-er 5 start om 7:30 uur  

Pm-er 6 start om 8.00 uur 

Pm-er 7 start om 8.30 uur 

Pm-er 8 start om 8.30 uur  

Als Pm-er 4 er is dan splitst de groep Senang met Anak-Mas 

Tussen 8.30 en 9.00 splitst de groep Cinta met Balita   

Vanaf 16.45 voegen de groepen Anak mas en Senang samen op Senang en de groepen Cinta en 

Balita samen op Cinta   

  

Vrijdag: 

Pm-er 1 begint om 6.30 uur op Cinta 

Pm-er 2 start om 6.30 uur op Senang  

Pm-er 3 start om 7.00 uur 

Pm-er 4 start om 7.30 uur 

Pm-er 5 start om 8.30 uur 

Pm-er 6 start om 8:30 uur  

Als Pm-er 4 er is dan splitst de groep Senang met Anak-Mas 

Tussen 8.30 en 9.00 splitst de groep Cinta met Balita    

(Mocht er toch een 7e pm-er nodig zijn start ze om 7.00) 

Vanaf 16.45 voegen de groepen Anak mas en Senang samen op Senang en de groepen Cinta en 

Balita samen op Cinta" 

  

Uit de gesprekken met de beroepskrachten tijdens het toezichtbezoek komt naar voren dat de 

groepen Cinta en Balita altijd samenvoegen bij groep Cinta en dat de groepen Anak Mas en Senang 

altijd met elkaar samenvoegen bij groep Senang. 

  

Uit de steekproef van de roosters en aanwezigheidslijsten van 28 november 2022 tot en met 20 

december 2022 komt naar voren dat er buiten de beschreven tijden wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio. Tevens wordt op sommige momenten dat er volgens beleid afgeweken 

wordt van de beroepskracht-kindratio niet minimaal de helft van het aantal benodigde 

beroepskrachten ingezet.  

  

Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. 

Zie ook hierboven bij 'beroepskracht-kindratio' bij de tabellen voor de momenten waarop dit speelt 

en binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' bij het item 'Pedagogisch beleid' voor een beschrijving. 

  

Conclusie  
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Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er onvoldoende beroepskrachten 

ingezet, wordt er buiten de beschreven tijden afgeweken van de beroepskracht-kindratio en 

geschiedt de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs niet conform de meest recent 

aangevangen CAO. 

  

  

  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bevindingen   

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21-02-2022 en het incidentele onderzoek op 25-08-2022 heeft 

de toezichthouder geconstateerd dat niet voldaan werd aan de gestelde eisen met betrekking tot 

de mogelijke opvang van kinderen in één andere stamgroep. 

  

Op 20-12-2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder staan 

de bevindingen. 

  

Bevindingen 

  

Opvang in groepen  

De maximale groepsgrootte van de stamgroepen 

De locatie bestaat uit 4 stamgroepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld: 

  

 Anak Mas voor kinderen van 0 tot 2 jaar met maximaal 8 kinderen; 
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 Senang voor kinderen van 0 tot 2 jaar met maximaal 11 kinderen; 

 Cinta voor kinderen van 2 tot 3 jaar met maximaal 13 kinderen; 

 Balita voor kinderen van 2 tot 4 jaar met maximaal 8 kinderen. 

  

De maximale groepsgroottes voldoen op basis van de beschrijving in het pedagogisch beleid aan de 

gestelde eisen.   

  

Uit de toegestuurde aanwezigheidslijsten roosters van 28 november tot en met 20 december 2022 

concludeert de toezichthouder dat op 20 december alle 4 de groepen samengevoegd zijn van 06:30 

tot 08:00 uur. Op de groepen Cinta en Balita staan geen beroepskrachten ingeroosterd terwijl er al 

wel kinderen aanwezig zijn. Er zijn in dit tijdsblok 26 kinderen aanwezig van 0 tot 4 jaar. Een groep 

waarin kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen worden mag uit maximaal 16 kinderen bestaan. Dit 

voldoet niet aan de gestelde eisen.    

  

Opvang in 1 andere stamgroep 

Volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 9, lid 1 dient een kind in 1 stamgroep te worden 

opgevangen. Als de houder besluit om groepen structureel op vaste dagen en/of dagdelen samen 

te voegen en incidenteel samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze in het 

pedagogisch beleid dient op te nemen. Het samenvoegen van groepen is niet opgenomen in de 

wet- en regelgeving. Wel is in het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 9, lid 9 opgenomen dat een 

kind met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders, gedurende een tussen houder 

en ouders overeengekomen periode mag worden opgevangen in 1 andere stamgroep dan de vaste 

stamgroep van het kind. 

  

In het pedagogisch beleid van de locatie staat bij de beschrijving van de 3 uurs regeling 

beschreven dat groepen samenvoegen. 

  

Aan het begin van de dag voegen de groepen Senang en Anak Mas samen op Senang en Cinta en 

Balita voegen samen op Cinta, blijkt uit een interview met de beroepskracht. In het pedagogisch 

beleid staat daarover onderstaande beschrijving: 

  

"Pm-er 1 begint om 6.30 uur op Cinta  

Pm-er 2 start om 6.30 uur op Senang  

Pm-er 3 start om 7.00 uur  

Pm-er 4 start om 7:30 uur 

 Pm-er 5 start om 7:30 uur  

Pm-er 6 start om 8.00 uur  

Pm-er 7 start om 8.30 uur  

Pm-er 8 start om 8.30 uur  

  

Als Pm-er 4 er is dan splitst de groep Senang met Anak-Mas  

Tussen 8.30 en 9.00 splitst de groep Cinta met Balita." 

  

Uit een interview met de beroepskrachten blijkt dat de groepen Anak Mas en Senang tijdens 

pauzes samenvoegen op Anak Mas en de groepen Cinta en Balita voegen samen op Cinta. In het 

pedagogisch beleid staat hierover het volgende beschreven: 

  

Pauze:  

De pedagogisch medewerkers hebben tussen de middag een half uur pauze. En gaan om het half 

uur met pauze, zodat er altijd voldoende pm-rs op de groep aanwezig blijven. De pm-er die de 

werkdag als eerst gestart is start als eerst met pauze enzovoort.  
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Cinta (Balita)  

Er zijn 3 pm-ers op de groep en gaan om het half uur met pauze.  

13:00-13:30 uur pm-er 1  

13:30-14:00 uur pm-er 2  

14:00-14:30 uur pm-er 3  

  

Te allen tijde zijn er 2 leidsters op de groep.  

  

Anak-mas (senang)  

Er zijn 4 leidster op de groep en gaan om het half uur met pauze.  

13:00-13:30 uur pm-er 1 en 2  

13:30-14:00 uur pm-er 3  

14:00-14:30 uur pm-er 4  

  

Te allen tijde zijn er 2 (of meer) leidsters op de groep.   

  

Daarnaast blijkt uit een interview met de beroepskrachten dat de groepen aan het eind van de dag 

ook samenvoegen. De groepen Anak Mas en Senang voegen samen op Anak Mas en de groepen 

Cinta en Balita voegen samen op Cinta. In het pedagogisch beleid staat daarover onderstaande 

beschrijving:  

"Vanaf 16.45 voegen de groepen Anak mas en Senang samen op Anak mas en de groepen Cinta en 

Balita samen op Cinta." 

  

Op basis van de toegestuurde aanwezigheidslijsten van 28 november tot en met 20 december 

2022 komt naar voren dat opvang omtrent het samenvoegen tijdens het openen, sluiten en de 

pauzes niet heeft plaatsgevonden conform het omschreven beleid. 

Uit de toegestuurde roosters blijkt dat op 20 december de kinderen van de groepen Cinta en Balita 

van 06:30 tot 08:00 uur opgevangen worden op de samengevoegde groep Anak Mas en Senang.  

  

Daarnaast blijkt uit de toegestuurde aanwezigheidslijsten dat 4 kinderen van de groep Senang op 

meerdere dagen op de groep Cinta opgevangen zijn. 

Daarmee vindt de opvang voor deze kinderen op drie stamgroepen plaats. Deze 4 kinderen van 

Senang zijn in de periode van 28 november tot en met 20 december 2022 op de groepen Senang, 

Anak Mas (tijdens pauzes en aan het eind van de dag) en Cinta opgevangen. 

Dit voldoet niet aan de gestelde eisen.  

  

De toezichthouder heeft 4 toestemmingsformulieren ontvangen waarop te zien is dat een ouder 

toestemming heeft gegeven voor opvang in één andere stamgroep. Het is onduidelijk voor welke 

periode de ouder toestemming geeft voor opvang in één andere stamgroep. Er staat een datum op 

het formulier, maar er staat niet beschreven of dit de datum van ondertekenen is of de datum van 

opvang in één andere stamgroep. Dit voldoet niet aan de gestelde eisen.    

  

Conclusie 

De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet niet aan de gestelde eisen.  

  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  
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Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten 20-12-2022) 

 Observatie(s) (20-12-2022) 

 Toestemmingsformulier(en) (opvang in één andere stamgroep) 

 (Praktijk)leerovereenkomst (van de op 20-12-2022 aanwezige stagiair) 

 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (van de op 20-12-2022 aanwezige BBL-

beroepskracht) 

 Presentielijsten (28 november tot en met 20 december 2022) 

 Personeelsrooster (28 november tot en met 20 december 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Tollol, bijgewerkt november 2022) 

 Formulier 'Stagebekwaamheid kinderdagverblijf Tollol' van de op 20-12-2022 aanwezige BBL-

beroepskracht 

 Formulier 'Stagebekwaamheid kinderdagverblijf Tollol' van de op 20-12-2022 aanwezige 

stagiair 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

  

 veiligheids- en gezondheidsbeleid 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bevindingen 

Tijdens het incidentele onderzoek op 25-08-2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet 

voldaan werd aan de gestelde eisen met betrekking het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

  

"De dagopvang dient zodanig georganiseerd te worden dat een beroepskracht, beroepskracht in 

opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan 

worden door een andere volwassene. Op moment van het onderzoek blijkt dit niet het geval. Het 

beleid omtrent het vier-ogen-principe is te weinig concreet beschreven teneinde deze voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend 

gedrag in te perken.   

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omtrent het vier-ogen-principe draagt er op dit moment 

onvoldoende bij dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 

gewaarborgd. Daarnaast draagt de houder er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang 

conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.   

  

Op 20-12-2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder staan 

de bevindingen. 

  

Speerpunten veiligheid en gezondheid 

Tijdens het onderzoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie extra 

aandacht besteed aan de speerpunten 'vier-ogen-principe' en 'hygiëne tijdens verschonen'. 

  

Speerpunt 'vier-ogen-principe'   

De beroepskrachten vertellen dat op alle groepen camera's hangen. De toezichthouders stellen vast 

dat dit daadwerkelijk zo is. Op de groep Cinta hangt een scherm waarop de beelden van de 

camera's te zien zijn van de groepen Anak Mas en Senang, de verschoonruimte van Cinta/Balita en 

de gang van Cinta/Balita. In de hal/gang van Senang / Anak-mas staat een monitor waarop 

beelden te zien zijn van de camera’s die geplaatst zijn van de groepen Balita (2 ruimtes), Senang 

en Cinta. De beroepskrachten vertellen dat zij door de houder op de hoogte gebracht zijn van de 

nieuwe werkwijze omtrent het bekijken van de camerabeelden. De beroepskrachten moeten met 

regelmaat een blik werpen op de monitor waarop de camerabeelden te zien zijn. Zij hoeven dit niet 

af te tekenen.  

  

De toezichthouder heeft het beleid omtrent het vier-ogen-principe opgevraagd. De houder heeft 

het verbeterplan 2022 (versie december 2022) toegestuurd. Hierin staat over het vier-ogen-

principe het volgende beschreven: 

  

"VIER OGEN PRINCIPE  

Het vier ogen principe is door de overheid ingevoerd vanwege ongewenste praktijken die in de loop 

der jaren in kinderdagverblijven zijn gesignaleerd. Dit vier-ogen principe is verplicht gesteld voor 

alle kinderopvang instellingen in Nederland. De GGD heeft hier de controle over. Het betekent dat 
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elke medewerkster in de opvang met een kind gezien moet kunnen worden en nergens ongezien in 

het pand mag zijn. Dit met de bedoeling ongewenst gedrag te beperken en liefst uit te sluiten. Op 

Tollol zijn er acht camera’s in het pand aanwezig, gericht op alle plaatsen waar een Pedagogisch 

Medewerksters ongezien met een kind samen zou kunnen zijn. En daar waar een medewerkster 

alleen op een groep werkt. Deze camera’s staan dag en nacht aan. Op groep Cinta staat een 

monitor waarop de beelden te zien zijn van de camera’s die geplaatst zijn in de volgende ruimten: 

groep: Anak-mas groep: Senang Verschoonruimte: Cinta/Balita Entree / Gang: Cinta/Balita In de 

hal/gang van Senang / Anak-mas staat een monitor waarop beelden te zien zijn van de camera’s 

die geplaatst zijn in de volgende ruimten: groep: Balita (2 ruimtes) groep: Senang groep: Cinta Bij 

de monitoren in het pand hangt ook een aftekenlijst die minimaal 6x per dag ondertekend word als 

de beelden bekeken zijn (overeige keren worden niet genoteerd)." 

  

In de notulen van het teamoverleg van 21 november 2022 staat omtrent het vier-ogen-principe het 

volgende beschreven: 

  

"Er worden door het hele gebouw extra camera’s opgehangen. Er komt op 2 plekken in het gebouw 

(in de hal bij Anak Mas en op de groep bij Cinta) een monitor te staan waar de beelden van de 

camera’s op te zien zijn. Deze monitoren staan 24 uur per dag aan. Alle pedagogische 

medewerkers wordt persoonlijk op de hoogte gebracht hoe hier mee om te gaan: 

Elke keer dat je langs een monitor loopt bekijk je de beelden. Daarnaast kijk je elk half uur op de 

monitor. Dit monitoren wordt niet op papier vastgelegd omdat dit te veel tijd in beslag neemt die 

we liever aan de kinderen besteden. 

Wanneer iets wordt gezien op de monitor wat onacceptabel is, stap je gelijk op de situatie af en 

spreek je de collega hierop aan. Vervolgens wordt de leidinggevende ingelicht en een betreffend 

protocol gevolgd." 

  

Daarnaast staat in het pedagogisch beleid het volgende beschreven omtrent het vier-ogen-

principe: 

  

"VIER OGEN PRINCIPE  

Het vier ogen principe is door de overheid ingevoerd vanwege ongewenste praktijken die in 

kinderdagverblijven zijn gesignaleerd in de loop der jaren en is verplicht gesteld voor alle 

kinderopvang instellingen in Nederland. De GGD heeft hier de controle over. Het betekent dat elke 

medewerkster in de opvang met een kind gezien moet kunnen worden en nergens ongezien in het 

pand mag zijn met de bedoeling ongewenst gedrag te beperken en liefst uit te sluiten. Op Tollol 

zijn camera’s in het pand aanwezig deze zijn gericht op alle plaatsen waar een Pedagogisch 

Medewerksters ongezien met een kind samen zou kunnen zijn. En waar een medewerkster alleen 

op een groep werkt. Deze camera’s staan 24/7 aan." 

  

Bij navraag bij de houder of er andere informatie beschikbaar is met betrekking tot het vier-ogen-

principe is op 6 januari 2023 per mail een 'Protocol 4 ogen principe' toegestuurd door de houder. 

Hierin staat het volgende opgenomen: 

  

"Het 'vier ogenprincipe' is uitgewerkt hoe wij samen zorgdragen voor een veilige omgeving voor de 

kinderen en medewerkers. 

Het vier ogen principe is door de overheid ingevoerd vanwege ongewenste praktijken die in 

kinderdagverblijven zijn gesignaleerd in de loop der jaren en is verplicht gesteld voor alle 

kinderopvang instellingen in Nederland. De GGD heeft hier de controle over. Het betekent dat elke 

medewerkster in de opvang met een kind gezien moet kunnen worden en  nergens ongezien in het 

pand mag zijn met de bedoeling ongewenst gedrag te  beperken en liefst uit te sluiten. 
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Tollol geeft de volgende invulling aan het vier ogen principe en de preventie van misbruik, 

onderverdeeld in de onderwerpen bouwkundig, personeel, samenwerking en overige maatregelen. 

Er is op de locatie veel glas aanwezig. Dit geeft transparantie, de pedagogisch medewerker en 

andere gebruikers van het gebouw hebben zicht op elkaar. Zo is de groepsruimte voorzien van een 

deur met glas en een raampartij. 

Op Tollol  zijn er acht camera’s in het pand aanwezig deze zijn gericht op alle plaatsen waar een 

Pedagogisch Medewerksters ongezien met een kind samen zou kunnen zijn. En waar een 

medewerkster alleen op een groep werkt. Deze camera’s staan 24/7 aan. 

  

Op de groep Cinta staat een monitor om de volgende ruimte in de gaten te houden: 

groep: Anak-mas 

groep: Senang 

Verschoonruimte: Cinta/Balita 

gang/binnenkomst : Cinta/Balita 

  

In de hal/gang van Senang/Anak-mas staat een monitor om de volgende ruimte in de gaten te 

houden 

groep: Balita 2x 

groep: Senang 

groep: Anak-mas 

groep: Cinta 

  

Op die plekken hangt ook een aftekenlijst die minimaal 6x per dag ondertekend wordt bij het 

bekijken van de monitoren (overeige keren worden niet genoteerd)." 

  

De beschreven werkwijze in het verbeterplan en in het op 6 januari 2023 per mail toegestuurde 

protocol komt niet overeen met de praktijk en de notulen van het teamoverleg. Er is geen 

aftekenlijst die minimaal 6 keer per dag ondertekend wordt als de beelden bekeken zijn. Dit 

voldoet niet aan de gestelde eisen.   

Hiermee draagt de houder er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang conform het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.     

  

De houder heeft geen veiligheids- en gezondheidsbeleid toegestuurd. Er kan daarom niet 

beoordeeld worden of er een plan van aanpak is waarin in concrete termen aangegeven is welke 

maatregelen binnen welke termijn 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.    

  

Speerpunt 'hygiëne tijdens verschonen' 

Tijdens het toezichtbezoek is op de groep Anak Mas te zien dat er meerdere kinderen verschoond 

worden. Eén van de beroepskrachten wast haar handen na het verschonen in de keuken. In deze 

keuken wordt ook voedsel bereid. De andere beroepskrachten wassen hun handen na het 

verschonen niet. Het verschoonkussen wordt tussendoor niet schoongemaakt.  

  

De beroepskrachten geven aan dat de afspraak is dat zij wel hun handen wassen na het 

verschonen. Er hoort een desinfectiegel te staan bij de verschoonplek, zodat zij daar hun handen 

kunnen reinigen en dit niet in de keuken hoeft. Op moment van het toezichtbezoek staat er geen 

desinfectiegel bij de verschoonplek.  

  

In het protocol 'VERSCHONEN EN TOILETHYGIENE' als onderdeel van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid staat hierover het volgende beschreven:   
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"Hygiëne omtrent verschonen 

De uitgangspunten hierbij zijn dat: 

• Het verschonen strikt gescheiden plaats vindt van de voedselbereiding. 

• Gebruik handschoenen bij het verschonen. 

• Verschonen moet gebeuren op een verschoontafel. 

• Verschonen gebeurt op een intact verschoonkussen. 

• Gooi luiers direct na gebruik in een gesloten luier of afvalemmer. 

De emmer na ieder 

• dagdeel legen en minimaal wekelijks schoonmaken. 

• Was de handen direct na het verschonen. 

• of desinfecteergel. 

  

Er zijn twee opties m.b.t. het gebruik van het verschoonkussen: 

1. Er wordt een handdoek op het verschoonkussen gelegd. De handdoek gaat na elke 

verschoningsronde in de was. Het verschoonkussen moet na ieder dagdeel worden schoon 

gemaakt. 

2. Er wordt niets op het verschoonkussen gelegd. Het verschoonkussen wordt na iedere 

verschoning schoon gemaakt met allesreiniger en papieren schoonmaakrol.(plenty) 

  

Schoonmaken van het verschoonkussen 

Verschoon het verschoonkussen met allesreiniger en wegwerpdoek. Het verschoonkussen mag 

nooit gereinigd worden met billendoekjes. NB: in principe is het niet nodig het verschoonkussen te 

desinfecteren. Huishoudelijk schoon maken is voldoende. Bij vervuiling met bloed of bloederige 

diarree moet het verschoonkussen gedesinfecteerd worden. Dit gebeurt dan (nadat het 

schoongemaakt) is met alcohol of goedgekeurd ontsmettingsmiddel. "  

  

De praktijk komt daarmee niet overeen met het beleid. Tijdens het toezichtbezoek werden alleen 

handschoenen gebruikt bij het verschonen van een poepluier, wasten de beroepskrachten hun 

handen niet, of op de plek waar voedselbereiding plaats vindt en werd het verschoonkussen niet 

schoongemaakt.  

  

Dit voldoet niet aan de gestelde eisen. 

  

Conclusie  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld rondom de thema's voldoet niet aan de gestelde 

eisen. Tevens draagt houder er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang gehandeld wordt 

conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 
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verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten 20-12-2022) 

 Observatie(s) (20-12-2022) 

 Protocol(len) ('4 Ogen Principe' per mail verzonden op 6 januari 2023) 

 Pedagogisch beleidsplan (Tollol, bijgewerkt november 2022) 

 Notulen teamoverleg (21 november 2022) 

 Verbeterplan december 2022 
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Ouderrecht 
 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

  

 informatie; 

 oudercommissie. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

Bevindingen 

Tijdens het incidentele onderzoek op 25-08-2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet 

voldaan werd aan de gestelde eisen met betrekking tot het informeren van ouders en personeel 

over het meest recente inspectierapport door deze op de website te plaatsen. De houder heeft een 

link geplaatst op de website van de locatie naar het inspectierapport uitgevoerd op 19-08-2021 en 

definitief afgerond op 21-10-2021. Dit is niet het meest recente inspectierapport. Het meest 

recente inspectierapport is uitgevoerd op 21-02-2022 en definitief afgerond op 09-08-2022.   

  

Op 20-12-2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eisen beoordeeld. Hieronder staan 

de bevindingen. 

  

De houder heeft een link geplaatst op de website van de locatie naar het meest recente 

inspectierapport. Dit is het inspectierapport van 25-08-2022. Dit voldoet aan de gestelde eisen.  

  

Conclusie 

De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van 

informatie aan de ouders. 

Oudercommissie 

Bevindingen  

Tijdens het incidentele onderzoek op 25-08-2022 heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet 

voldaan werd aan de gestelde eisen met betrekking tot het reglement voor de oudercommissie. 

  

Op 25-08-2022 heeft de toezichthouder opnieuw bovenstaande eis beoordeeld. Hieronder staan de 

bevindingen. 

  

Adviesrecht voor ouders 

De houder heeft een reglement voor deze oudercommissie opgesteld dat voldoet aan de gestelde 

eisen. 

  

De toezichthouder heeft op 11-01-2023 een van de oudercommissie leden telefonisch gesproken. 

Het oudercommissie lid geeft aan dat het reglement voor de oudercommissie op 10 november 

2022 opnieuw onder de aandacht is gebracht bij de oudercommissie. Dit blijkt ook uit toegestuurde 

notulen van dit overleg. Daarnaast zijn in dit overleg diverse bevindingen vanuit voorgaande GGD 

rapporten besproken. De oudercommissie heeft hier advies over kunnen geven.  

  

Conclusie  

De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van de 

oudercommissie. 
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Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie (telefonisch contact 11-01-2023) 

 Reglement oudercommissie (2022) 

 Notulen oudercommissie 

 Website (https://www.kinderdagverblijftollol.nl/) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de 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) 

 

Personeel en groepen 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
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gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico ’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Christelijk Kinderdagverblijf Tollol 

Website : http://www.tollol.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000010167811 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Diana Stephana Christina Janse - Wadie 

Website : http://www.kinderdagverblijftollol.nl/ 

KvK nummer : 32111969 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  W. Bouwmeester 

L. van Vulpen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bunschoten 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-01-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 17-01-2023 
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