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Deze Schrijfwijzer beschouwend rapporteren toezicht kinderopvang is versie 3. Met het verschijnen van  

nr. 3 vervallen de voorgaande versies. 

Versie 1 van de Schrijfwijzer verscheen in oktober 2013, versie 2 in juni 2014. In versie 3 zijn de 

opmerkingen en inzichten verwerkt uit de rapportage- en toezichttraining in het najaar van 2014. Een groot 

deel van de toezichthouders heeft deze training gevolgd. Ook Schrijfwijzer 3 is tot stand gekomen onder 

auspiciën van GGD GHOR Nederland.

De Schrijfwijzer heeft de volgende doelen:

1. de GGD-inspecteurs helpen om snel en gemakkelijk te rapporteren;

2.  de inspecteurs in staat stellen om inspectierapporten te schrijven die de handhaver juridisch zo sterk 

mogelijk doen staan;

3.  de inspecteurs in staat stellen om inspectierapporten te schrijven die begrijpelijk en toegankelijk zijn 

voor alle beoogde lezers ervan;

4.  landelijke consensus creëren over inhoud en schrijfwijze van handhaafbare, begrijpelijke en toegankelijke 

rapporten.

Leeswijzer

Het eerste deel van de Schrijfwijzer begint met een hoofdstuk over doelgericht, begrijpelijk en 

toegankelijk schrijven. Daarna worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uitgelegd, met 

de toepassing daarvan. Het tweede deel gaat over de afzonderlijke onderdelen van het rapport, inclusief 

de te inspecteren domeinen. Het uitgangspunt daarbij is het modelrapport dat vanaf 1 januari 2014 in 

gebruik is. Elk hoofdstuk van het tweede deel bevat een korte beschouwing over de beoogde inhoud, met 

tekstvoorbeelden en een toelichting op de specifieke juridische haken en ogen, evenals potentiële valkuilen. 

In elk inspectierapport staan na het onderzoek en observaties en bevindingen, nog vier hoofdstukken: 

inspectie-items, gegevens voorziening, gegevens toezicht, en de bijlage (zienswijze houder kindcentrum). 

De gegevens in deze laatste vier hoofdstukken worden (grotendeels) gegenereerd door de GIR (en houder); 

er zijn geen beschrijvingen nodig van de toezichthouder. Daarom zijn deze hoofdstukken geen onderdeel 

van deze Schrijfwijzer. 

Tekstvoorbeelden

In het tweede deel van deze Schrijfwijzer worden bij elk domein tekstvoorbeelden gegeven. Deze zijn 

geactualiseerd na versie 2 van de Schrijfwijzer. Het is niet verplicht deze teksten over te nemen. Zij zijn 

slechts bedoeld om een houvast te geven bij het schrijven van de rapporten. 

In de bijlage worden veel gebruikte begrippen toegelicht. Daarbij gaat het vooral om het juiste gebruik en 

de juiste schrijfwijze.

Inleiding
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1. Doelgericht, begrijpelijk en toegankelijk schrijven

In dit hoofdstuk worden de algemene richtlijnen behandeld om doelgericht, begrijpelijk en toegankelijk te 

kunnen schrijven. Daarnaast geeft het specifieke aanwijzingen voor u als inspecteur kinderopvang, om u te 

ondersteunen bij het schrijven van uw inspectierapporten. 

U heeft de taak om doelgericht (handhaafbaar) te schrijven, begrijpelijk èn toegankelijk.

Om dat voor elkaar te krijgen, stelt u zichzelf ALTIJD de volgende vragen:

1. Voor wie is mijn rapport bedoeld?

2. Wat is het doel van mijn rapport? Met andere woorden: waar wordt mijn rapport voor gebruikt? 

Voor wie is mijn rapport bedoeld?

Een inspectierapport is bedoeld voor de handhaver, de houder en de ouders. De terminologie moet dus 

juridisch kloppen, èn het rapport moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor alle drie de lezersgroepen. Waar 

u (juridisch) jargon moet gebruiken, zult u dus soms een uitleg moeten toevoegen.

Wat is het doel van mijn rapport?

Een inspectierapport moet voldoende informatie bevatten om de handhaver bij de gemeente in staat te 

stellen efficiënt te handhaven. Dit is een belangrijk doel van het rapport. Met de informatie uit uw rapport 

weet de handhaver waar hij de houder mogelijk op moet aanspreken, en waar dit wettelijk op is gebaseerd.

Een ander belangrijk doel van het rapport is om ouders te informeren over de werkwijze van en veiligheid 

bij het kindcentrum of de gastouder. 

Een begrijpelijke en toegankelijke tekststructuur

De structuur van uw rapport is te vergelijken met het casco van een gebouw. Wordt dat niet goed 

neergezet, dan zal dat altijd z’n weerslag hebben op de kwaliteit van het hele gebouw. Vertaald naar uw 

rapport, betekent dit, dat een overzichtelijke tekststructuur bijna nog belangrijker is dan een ‘mooie’ stijl. 

Als u het rapportmodel consequent hanteert, bent u al flink op weg met een overzichtelijke tekststructuur. 

De lezers krijgen in het begin van het rapport de weg gewezen naar de belangrijkste bevindingen. Zo weten 

ze snel hoe het staat met de werkwijze en veiligheid, en waarop kan worden gehandhaafd en/of zaken 

aangepast. Bovendien heeft elk hoofdstuk een identieke opbouw. 

Deel A: Algemene handreiking en uitgangspunten
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Bij het schrijven kunt u zelf het volgende doen voor een begrijpelijke en toegankelijke tekststructuur:

1. Gebruik in het hele rapport bij voorkeur dezelfde alineaopbouw, in de zogenoemde piramidestructuur. Dit 

houdt in dat u elke alinea begint met een onderwerpzin, waarin de belangrijkste informatie staat van die 

alinea. De rest van de alinea is toelichting/uitweiding of argumentatie. 

De tegenhanger van de ‘piramide’ is de ‘trechter’. Als u een alinea als ‘trechter’ indeelt, werkt u juist 

naar de conclusie/bevinding toe, die dan ook in de ‘punt’ van de trechter staat. Deze vorm is aan te 

bevelen wanneer u een overtreding constateert. U werkt dan vanuit de constatering van de overtreding, 

via argumenten die aangeven waarom iets niet in orde is, naar de voorwaarde die wordt overtreden.

2. Scheid alinea’s door hele witregels (dubbele enter). 

3. Gebruik voldoende signaalwoorden. Deze brengen samenhang in een tekst aan. Voorbeelden van 

signaalwoorden: maar, echter, bovendien, daarnaast, ten eerste, ten tweede, omdat, doordat, enz.

4. Durf opsommingstekens te gebruiken (streepjes, bullets, cijfers, enz.).

Een begrijpelijke en toegankelijke stijl

Uw rapport krijgt als volgt een begrijpelijke en toegankelijke stijl:

1. Breng één boodschap per zin.

2. Wissel korte (niet-samengestelde) en lange (samengestelde) zinnen af. 

3. Jargon mag als u het nodig heeft in uw rapport. Sta wel stil bij de niet-juridisch onderlegde lezers: zij 

zullen af en toe wat meer toelichting nodig hebben op jargon.

4. Voorbeelden zijn nodig om argumenten te geven bij een stelling. Maak wel duidelijk dat het om 

voorbeelden gaat die illustratief zijn voor de inspectie/situatie/tijd. Doet u dit niet dan is het risico dat 

het voorbeeld een eigen leven gaat leiden. Sommige lezers interpreteren voorbeelden als ‘dit is dus altijd 

waar/het geval’. Zorg ervoor dat u goed duidelijk maakt dat u een selectie van voorbeelden geeft van 

een algemener probleem. Anders kunt u bij handhaving met lege handen komen te staan als alleen de 

voorbeelden zijn opgelost, maar niet het achterliggende probleem. 

Tekstcorrectheid

Fouten in spelling en grammatica, evenals tikfouten, doen afbreuk aan de boodschap. Veel lezers blijven 

haken aan een d- of t-fout en vellen dan ook maar meteen een negatief oordeel over de inhoud. Vandaar dat 

het belangrijk is om aandacht te besteden aan tekstcorrectheid. 

Tips

1. Laat tijd verstrijken tussen de versies van uw rapport. Na ongeveer een uur bent u al een kritische lezer 

geworden.

2. Print uw rapport voordat u het verstuurt en kijk het dan nog eens na op (tik)fouten. Van papier leest u 

anders dan van een scherm.
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3. Twijfelt u over de juistheid van de werkwoordsvervoegingen? Laat het rapport dan nalezen door iemand 

die goed is in spelling en grammatica. Geef hem/haar bovendien een duidelijke instructie mee: hij/zij 

hoeft alleen naar tekstcorrectheid te kijken. 

4. Heeft u een andere moedertaal dan het Nederlands? Dan is de kans groot dat u moeite hebt met de 

lidwoorden (vooral ‘de’ en ‘het’). Dat is helaas niet 100 procent goed aan te leren. Voor u geldt advies 3, 

specifiek voor de lidwoorden. 

5. Zet in de Favorieten van uw webbrowser de volgende websites en raadpleeg deze bij twijfel:

• woordenlijst.org (het Groene Boekje)

• taaladvies.net (talloze antwoorden op vragen over spelling en grammatica)

6. Vertrouw niet op Google voor de juiste spelling van woorden. Google telt het aantal ‘hits’ van woorden, 

of ze nu correct gespeld zijn of niet. Zo kan het gebeuren dat, als een woord talloze malen onjuist wordt 

gespeld, het met stip bovenaan eindigt bij Google. De argeloze Google-gebruiker denkt dan dat dit de 

correcte spelling is.

2. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Een inspecteur kinderopvang heeft enige kennis van het bestuursrecht nodig, zodat de rapporten voldoende 

handhaafbaar zijn. Bij het opstellen van een handhavingsbeschikking moet de gemeente zich namelijk 

houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen zijn vastgelegd in artikelen in 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De belangrijkste beginselen worden hierna kort uitgelegd.

Zorgvuldigheidsbeginsel

Om een handhavingsbesluit te kunnen nemen, moet de gemeente de nodige kennis vergaren over de 

relevante feiten. Dit is vooral belangrijk om te komen tot een goede belangenafweging (art. 3:2 Awb). Het 

inspectierapport is voor de handhaver een van de belangrijkste informatiebronnen. Een goede formulering 

van de geconstateerde feiten voorkomt veel onduidelijkheid.

Verbod op ‘détournement de pouvoir’

Détournement de pouvoir betekent letterlijk ‘machtsverdraaiing’. De gemeente mag de bevoegdheid tot het 

nemen van een besluit alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is opgesteld (art. 3:3 Awb). Zo mag de 

gemeente de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) niet gebruiken om te voorkomen 

dat zich een kindcentrum vestigt op een bepaalde locatie. Dat zou wel kunnen op basis van een andere wet: 

de Wet ruimtelijke ordening.
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Evenredigheidsbeginsel

De nadelige gevolgen van een handhavingsbesluit mogen niet onevenredig groot zijn. Hierbij moet altijd 

een belangenafweging plaatsvinden (art. 3:4 Awb). De maatregel die de gemeente neemt moet dus 

in verhouding staan met de overtreding. Wel heeft de gemeente hierin een grote beleidsvrijheid. Bij 

handhaving van de Wko is het voordeel dat de meeste gemeenten een afwegingsmodel hebben vastgesteld. 

In dit beleidsstuk is vastgelegd welke sanctie hoort bij welke overtreding.

Gelijkheidsbeginsel  

Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Net als bij het evenredigheidsbeginsel kan gemeentelijk 

handhavingsbeleid een toetsingskader bieden voor gelijke behandeling.

Geheimhoudingsbeginsel  

Als een adviseur betrokken is bij de uitvoering van een taak voor een gemeente of een ander 

bestuursorgaan, is hij verplicht om de gegevens waar hij over beschikt en die vertrouwelijk zijn, ook 

vertrouwelijk/geheim te houden, tenzij een wettelijk voorschrift hem verplicht om dat toch mee te delen 

(art. 2:5 Awb). Bij de inspectie kinderopvang zou dat bijvoorbeeld kunnen gebeuren bij een hoorzitting in 

het kader van een handhavingszaak. In dat geval moet de inspecteur mededeling doen van de relevante 

gegevens als daar om wordt gevraagd. 

Vertrouwensbeginsel

Gewekte verwachtingen moeten worden gehonoreerd. Maar ook: wek geen verwachtingen die niet 

gehonoreerd kunnen of mogen worden. De overheid mag de grenzen van een toegekende bestuurlijke 

bevoegdheid niet overschrijden.

Motiveringsbeginsel

Een (handhavings)beschikking moet berusten op een deugdelijke motivering.

Rechtszekerheidsbeginsel of legaliteitsbeginsel

Een besluit moet een burger rechtszekerheid geven en moet daarom zijn gebaseerd op wettelijke 

bepalingen (art. 5:4 Awb). Het is belangrijk dat altijd wordt aangegeven welke artikelen worden overtreden. 

Daarom zijn de itemlijsten in de inspectierapporten voorzien van verwijzingen naar wetsartikelen.

Het toepassen van de hiervoor genoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, is belangrijk. Dat 

blijkt ook uit de opdracht die de wetgever heeft neergelegd in de ‘Beleidsregels werkwijze toezichthouder 

kinderopvang en peuterspeelzalen 2013’. 
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In artikel 7 (model en inhoud inspectierapport) staat in het 2e lid, aanhef en onder h:

‘Een inspectierapport bevat:

 h. een inhoudelijke beschouwing, waarin de conclusies logisch volgen uit de onderzoeksresultaten.’

Hieruit komt duidelijk het toepassen van het zorgvuldigheidsbeginsel naar voren.

In het sinds juli 2014 toegevoegde derde lid van artikel 7 staat, vrij samengevat:

‘Indien de toezichthouder tot het oordeel komt dat een van de gecontroleerde items wordt overtreden, geeft 

hij in het inspectierapport aan waarom sprake is van overtreding van een of meer onderdelen van de wet.’

Ook dit slaat terug op het zorgvuldigheidsbeginsel, maar ook op het motiveringsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel.

3. Algemene handreikingen voor handhaafbaar rapporteren

In het vorige hoofdstuk zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uitgelegd. Maar, hoe kunt u 

die toepassen, en wat zijn aandachtspunten voor handhaafbaar rapporteren? Dit hoofdstuk beschrijft een 

aantal zaken die u daarbij kunnen helpen: de verschillende onderdelen van het rapport, afspraken over 

bronvermelding, en overleg en overreding. Ook worden veelvoorkomende ‘valkuilen’ toegelicht.

 

De vaste opbouw van het rapport

Het inspectierapport wordt opgebouwd zoals beschreven in het modelrapport dat geldt vanaf 1 januari 2014. 

De afzonderlijke onderdelen van dit modelrapport worden in de verdere hoofdstukken van deze Schrijfwijzer 

toegelicht. De onderdelen van het rapport zijn: 

Het onderzoek

Hieronder staan drie kopjes: onderzoeksopzet, beschouwing en advies aan college van B&W.  

Observaties en bevindingen

Dit onderdeel beschrijft hoe u rapporteert over ‘Kinderopvang in de zin van de wet’. Ook bevat het de vijf 

domeinen waarin de kwaliteitseisen zijn verdeeld:

1. Pedagogisch klimaat

2. Personeel en groepen

3. Veiligheid en gezondheid

4. Accommodatie en inrichting

5. Ouderrecht

Elk domein heeft een aantal vaste subkopjes, zodat de bevindingen gestructureerd kunnen worden 

weergegeven. 
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Overleg en overreding

Overleg en overreding kan in elk domein voorkomen en moet dan ook per domein apart worden beschreven. 

Het mag alleen worden benoemd waar het van toepassing is, dus waar de toezichthouder naar aanleiding 

van overleg en overreding, iets heeft aangepast in het rapport. 

Het kan zijn dat de overtreding is hersteld na overleg en overreding, maar het omgekeerde kan ook het 

geval zijn. In beide gevallen moet worden beschreven dat overleg en overreding is toegepast. Dit is van 

invloed op de keuze van de handhaving, maar geeft ook informatie over de eerdere situatie aan de ouders 

en oudercommissie. 

Bij overleg en overreding is het van belang dat u start met de beschrijving van de oorspronkelijke situatie 

en vervolgens aangeeft wat het eindresultaat is. Hierbij is het raadzaam degene te noemen met wie overleg 

en overreding heeft plaatsgevonden. Dit is ook van belang om te voorkomen dat de houder na vaststelling 

van het rapport beweert dat de toezichthouder niet de juiste persoon heeft gesproken.

Tekstvoorbeeld 1

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de informatie op de website is 

verouderd. De website bevat niet het meest recente inspectierapport van de GGD. De toezichthouder 

heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de mogelijkheid geboden om 

deze overtreding te herstellen. De houder heeft binnen de geboden termijn de informatie op de website 

aangepast.

Overigens is de term ‘overleg en overreding’ niet altijd duidelijk voor ouders. Vandaar nog een voorbeeld:

Tekstvoorbeeld 2

Tijdens het inspectiebezoek heeft overleg plaatsgevonden met A. Doel van het overleg was de houder in 

staat te stellen om de geconstateerde overtreding op korte termijn te herstellen. 

Let op:

• Als na overleg en overreding de overtreding niet (voldoende) is hersteld, beschrijf dan ook de termijn die 

is geboden om de overtreding te herstellen, bijvoorbeeld: een week na de inspectiedatum.

• Heeft de houder wel aanpassingen gedaan, maar leidt dit niet tot voldoende herstel, benoem dan ook 

duidelijk wat wel is gedaan, maar waarom dit niet heeft geleid tot het voldoen aan het voorschrift.

• Let bij het toesturen van gewijzigde documenten extra goed op de bronvermelding: beschrijf de 

verschillende versies. Zijn er geen versienummers, benoem dan de datum van toezenden.

• Landelijk is afgesproken (tussen GGD GHOR Nederland en VNG) om zaken die naar aanleiding van 

overleg en overreding tijdig en afdoende worden hersteld, niet te zien als een overtreding. Benoemen 

van overleg en overreding is dan ook van groot belang voor de volgende inspectie.  
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Bronnen

De bij de inspectie gebruikte bronnen worden per domein apart vermeld, zoals voorgeschreven in het 

rapportmodel. 

Het is van belang om de bronnen duidelijk te hebben. 

Niet:  

• Plattegrond

• Pedagogisch beleidsplan

Wel: 

• Plattegrond, d.d. 13-08-1996, behorend bij omgevingsvergunning d.d. 15-09-1996. 

• Pedagogisch beleidsplan, versie 3.1, locatiekader ’t Zonnetje, datum 13 maart 2014.  

Doet de houder zelf niet aan versiebeheer, dan moet worden genoteerd wanneer en van wie de 

toezichthouder het document heeft ontvangen: ‘Pedagogisch beleidsplan, opgestuurd door leidinggevende 

op 13 september 2013’.

Algemene valkuil

Niet bij iedere inspectie worden alle voorwaarden gecontroleerd. Het is daarom niet handig om te stellen dat 

álle regels worden nageleefd, ook al heeft u het gevoel dat alles in orde is. Hou het dus bij de onderwerpen 

die daadwerkelijk zijn gecontroleerd. Daarmee voorkomt u dat u later te horen krijgt dat ‘de inspecteur 

heeft gezegd dat alles goed was’.

Valkuil bij het werken met voorbeelden

Een van de lastigste aspecten van handhaven in het bestuursrecht is dat u duidelijk moet aangeven waar 

de schoen wringt. Stel, u beschrijft precies wat er aan de hand is met een bepaald aspect van een domein. 

Maar wat als bij een volgende inspectie een ander risico een probleem geeft? Is dat een nieuwe overtreding 

of dezelfde? Dat hangt er helemaal van af hoe u de observatie verwoordt. Met een ander voorbeeld, zonder 

dit te koppelen aan een eerdere overtreding, zal een rechter dit zien als een nieuw geval. Als u duidelijk 

maakt dat dit bij herhaling een overtreding is van dezelfde voorwaarde, kan dit worden gezien als recidive. 

Dit probleem doet zich vooral voor bij de risico-inventarisatie en het pedagogisch beleid.

Een van de maatregelen in het plan van aanpak naar aanleiding van de risico-inventarisatie is het afsluiten 

van kasten in keukens. Tijdens uw bezoek blijkt echter dat de kasten in de keuken niet kunnen worden 

afgesloten. Bij navraag blijkt dat de pedagogisch medewerkers niet op de hoogte zijn van deze en andere 

maatregelen in het plan van aanpak. 
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In uw rapport geeft u aan wat er aan de hand is, maar ook waarom dit een probleem is, namelijk dat de 

pedagogisch medewerkers niet op de hoogte zijn van de maatregelen in het plan van aanpak. De gemeente 

start de handhaving en bij een nader onderzoek blijken de overtredingen te zijn opgeheven. 

Bij de volgende jaarlijkse inspectie stelt u echter vast dat enkele contactdozen niet – conform de 

maatregelen in het plan van aanpak - zijn voorzien van kinderveilige afdekkingen. Wederom kennen de 

pedagogisch medewerkers de maatregelen in het plan van aanpak niet. 

In beide gevallen betreft de overtreding het niet nakomen van onderstaande voorwaarde:

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de 

vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Om hierop te kunnen handhaven zult u in ieder rapport de link moeten leggen tussen de voorbeelden die u 

gebruikt, en het inspectie-item. Ook kunt u op deze manier duidelijk maken dat er in dit voorbeeld sprake is 

van recidive. Er wordt immers herhaaldelijk dezelfde voorwaarde overtreden. Ondanks dat het andere zaken 

betreft, zijn deze wel gelijksoortig. 

Tekstvoorbeeld

Uit onderzoek blijkt dat niet wordt gewerkt conform het plan van aanpak dat hoort bij de risico-

inventarisatie veiligheid. Alle genoemde voorbeelden dienen slechts ter illustratie en tonen aan dat de 

uitvoering van het plan van aanpak niet voldoet.

Een ander voordeel van deze wijze van rapporteren is dat een houder (uiteindelijk) niet alleen kan volstaan 

met het oplossen van de gesignaleerde zaken. De totale naleving van de voorwaarde is aan de orde.

Valkuil: verband tussen geconstateerde actie en voorwaarde

Als het gaat over gedragingen van personen, is het, nog meer dan bij het werken met voorbeelden, van 

belang om een goed verband te leggen tussen constatering en inspectie-item. Dit kan het beste worden 

verduidelijkt met een voorbeeld:

Tekstvoorbeeld

Pedagogische praktijk

Emotionele veiligheid

Beroepskrachten gebruiken lichamelijk contact alleen voor controle en regie, b.v. om kinderen op te laten 

schieten (duwtje in de rug). 
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Op de babygroep liggen de kinderen op een speelkleed of kruipen rond. Een kind kruipt onder de tafel door 

richting de wipstoeltjes. Een van de beroepskrachten pakt het voetje vast en sleept het kind terug, terwijl 

ze zegt: ‘daar mag jij niet spelen hoor’.

Hieruit blijkt dat de beroepskrachten lichamelijk contact alleen gebruiken om kinderen onder controle te 

houden.

Op basis van deze observatie komt de inspecteur tot de conclusie dat de volgende voorwaarde wordt 

overtreden:

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Door de formulering van deze voorwaarde is het de houder die formeel op het gedrag van de 

beroepskrachten wordt aangesproken, en niet de beroepskracht zelf.

Daardoor is het in dit voorbeeld (voor de handhaver) niet duidelijk op welke wijze de observatie van het 

gedrag van de beroepskrachten leidt tot de overtreding door de houder. Gevoelsmatig snappen we het 

allemaal, maar het gaat erom hoe het wordt gerapporteerd. Daarbij hebben we namelijk weer te maken met 

het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het is dus belangrijk om de observatie (het gedrag van de beroepskracht) en de voorwaarde (verplichting 

van de houder) met elkaar te verbinden. Dat kan bijvoorbeeld door tussen de observatie en inspectie-

item toe te voegen: ‘De houder is verantwoordelijk voor de gedragingen van de beroepskrachten. De 

houder dient ervoor te zorgen dat beroepskrachten zich bewust zijn van de handelwijze inzake emotionele 

veiligheid.’

Opnemen verklaring medewerker(s)

Uit jurisprudentie blijkt dat geschreven verklaringen van (pedagogisch) medewerkers mogelijk een 

belangrijke onderbouwing van feitelijke constateringen vormen.

 

Voorbeeld: tijdens een inspectie verklaart een medewerker dat ze niet op de peutergroep stond. Tijdens 

de gerechtelijke procedure beweert de houder dat de medewerker wél op de groep aanwezig was. 

Het opnemen van de verklaring van de medewerker in het rapport, verkleint de mogelijkheden voor 

tegenstrijdige verklaringen op een later moment.
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4. Het onderzoek

Onderzoeksopzet*

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1/2/3/4/5 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een <aangekondigd/onaangekondigd> 

<type onderzoek>. 

<vrije tekst>

* In het kader staat de vaste tekst van het modelrapport, met keuzeopties en een ruimte voor vrije tekst.

Onderzoeksopzet

Bij dit onderdeel geeft u informatie over het soort onderzoek. Het is de enige plek in het rapport waar 

deze lezer informatie krijgt over de aard en de aanpak van uw onderzoek. Hoe doet u dit? Door de 

standaardzinnen (die in de GIR automatisch worden ingevuld) van een relevante toelichting te voorzien. 

Deze toelichting kan gaan over de uitvoering en over de inhoud van het onderzoek. 

In de standaardzinnen uit de GIR staat:  

• wat de aanleiding is van het onderzoek: jaarlijks onderzoek, nader onderzoek, incidenteel onderzoek, of 

onderzoek voor registratie;

• of het een aangekondigd of onaangekondigd onderzoek betreft. 

Indien de situatie daar om vraagt, vult u dit aan met relevantie informatie over:

• de inrichting van het onderzoek;

• de kwaliteitseisen die onderdeel uitmaken van het onderzoek. 

• Bijvoorbeeld: als sprake is van een beperkt onderzoek, is het voor de handhaver nodig om vast te stellen 

dat het een bewuste keuze is om de andere voorwaarden buiten het onderzoek te laten.

• voorwaarden waarop handhaving loopt, maar die geen onderdeel uitmaken van het onderzoek. Dit 

kan bijvoorbeeld zijn omdat de hersteltermijn nog niet is verstreken. Deze voorwaarden worden ook 

genoemd om te voorkomen dat ze worden vergeten.

Jaarlijkse in plaats van reguliere inspectie

Sinds 1 juli 2014 wordt de term ‘jaarlijkse inspectie’ gebruikt in plaats van de term ‘reguliere inspectie’. Dat 

heeft te maken met het risicogestuurd toezicht. Hierdoor is de opzet van de jaarlijkse inspectie niet meer 

altijd dezelfde en dus niet meer regulier. 

Tekstvoorbeeld, jaarlijks onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen (Wko). Het betreft een onaangekondigd, jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich 

gericht op alle voorwaarden.

Deel B: Het rapport
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Tekstvoorbeeld, nader onderzoek met aanvullende informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen (Wko). Het betreft een onaangekondigd, nader onderzoek. 

Het onderzoek heeft zich gericht op:

• domein 2: groepen, stamgroep en beroepskracht-kind-ratio

• domein 5: ouderrecht, klachtenjaarverslag oudercommissie

De locatiemanager was tijdens het onaangekondigde bezoek niet aanwezig. De toezichthouder heeft hem/

haar de dag erna telefonisch gesproken.

Tekstvoorbeeld, risicogestuurd toezicht

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. 

 

Beschouwing

<vrije tekst>

Beschouwing

De paragraaf ‘Beschouwing’ bevat een samenvatting op hoofdlijnen van uw bevindingen, relevante feiten De 

paragraaf Beschouwing bevat:

• de voor het huidige toezicht relevante feiten over het kindcentrum;

• de voor het huidige toezicht relevante inspectiegeschiedenis;

• de bevindingen op hoofdlijnen.

In de Beschouwing kunt u ook verzwarende en verzachtende omstandigheden benoemen indien deze 

relevant zijn. De lijst van overtredingen daarentegen, hoeft er niet in te worden opgenomen: die komt 

standaard in het rapport te staan als sprake is van één of meerdere overtredingen. 
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U kunt de Beschouwing op twee momenten schrijven, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur:

1. voordat u de rest van het rapport schrijft; de Beschouwing fungeert dan als ‘geheugensteun’ voor de 

hoofdzaken;

2. als u de rest van het rapport hebt geschreven; u kunt uit het rapport dan de hoofdzaken destilleren voor 

de Beschouwing.

De Beschouwing begint met een korte inleiding. Daarna volgt een aantal vaste tussenkopjes.  

Inleiding Beschouwing: tekstvoorbeeld

In de Beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het kindcentrum 

[naam] en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders 

in het rapport per domein verder uitgewerkt.   

Feiten over kindcentrum X

Hier beschrijft u de voor uw inspectie relevante feiten over het kindcentrum, zoals grootte, of het deel 

uitmaakt van een grotere organisatie, wanneer het is geopend, enz. U beschrijft alleen feiten, nadrukkelijk 

geen bevindingen/conclusies. 

Feiten over kindcentrum X: tekstvoorbeeld

Kinderdagverblijf X is geopend in september 2011. Het maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Y. De 

organisatie heeft 10 kindercentra in de regio. Locatie X is een van de kleinere locaties, met 2 verticale 

groepen. Het is gevestigd in een nieuwbouwwijk en biedt flexibele kinderopvang, 24 uur per dag.

Inspectiegeschiedenis

Hier beschrijft u de inspectiegeschiedenis van het kindcentrum voor zover u dit relevant vindt voor de 

huidige inspectie en eventuele handhaving. U hoeft dus niet een volledige biografie van het kindcentrum te 

schrijven! Maar, u vermeldt in elk geval wanneer het kindcentrum voor het laatst is geïnspecteerd, destijds 

geconstateerde tekortkomingen en de eventuele handhaving. U kunt dit naar eigen keuze uitbreiden. Ook 

onder dit kopje beperkt u zich tot de feiten.

Inspectiegeschiedenis: tekstvoorbeeld 1

Bij kindcentrum X zijn in 2012 en 2013 overtredingen geconstateerd, vooral op het gebied van veiligheid en 

gezondheid. Tijdens de laatste inspectie, van 19 maart 2014, bleek dat X aan alle eisen voldeed.

Inspectiegeschiedenis: tekstvoorbeeld 2

• 2011 Onderzoek op kernzaken: geen aandachtspunten.

• 2012 Incidenteel onderzoek i.v.m. brand kdv X: overtredingen m.b.t. de stamgroepgrootte.

• 2013 Regulier onderzoek: in het domein Veiligheid en gezondheid zijn overtredingen geconstateerd. Deze 

zijn met overleg en overreding hersteld.
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Bevindingen op hoofdlijnen

Dit is het eerste inhoudelijke tekstgedeelte van het rapport. De ‘bevindingen op hoofdlijnen’ fungeren 

als een samenvatting. Elke alinea bouwt u steeds op dezelfde wijze op, bij voorkeur volgens het 

piramideprincipe (): eerst een onderwerpzin, dan een toelichting. 

De onderwerpzinnen kunt u bedenken door eerst een lijstje te maken met de onderwerpen of bevindingen 

die u hier wilt rapporteren. Stel uzelf daarbij de vraag: wat wil ik de lezers EIGENLIJK zeggen? 

Omdat u de onderzoeksopzet, de feiten over het kindcentrum en de inspectiegeschiedenis al hebt 

beschreven, kunt u zich hier daadwerkelijk beperken tot de bevindingen op hoofdlijnen. In detail treden 

hoeft niet, want in de inleiding heeft u vermeld dat u per domein een nadere toelichting zult geven op uw 

bevindingen. 

Bevindingen op hoofdlijnen: tekstvoorbeeld 1

Op geen van de geïnspecteerde voorwaarden zijn overtredingen geconstateerd. 

Er heerst een open en ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. Uit interviews met de beroepskrachten 

komt naar voren dat zij enthousiast zijn over het werken met thema’s; dit is o.a. terug te zien aan de 

werkstukjes van de kinderen in de groepen.

Bevindingen op hoofdlijnen: tekstvoorbeeld 2

De kinderopvang door kdv X voldoet aan de voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen.

Bevindingen op hoofdlijnen: tekstvoorbeeld 3

De tekortkomingen die in het laatste onderzoek zijn geconstateerd, zijn niet verholpen. De toezichthouder 

heeft bij het huidige onderzoek tekortkomingen geconstateerd op de volgende gebieden: 

• het gezondheidsbeleid;

• de pedagogische praktijk;

• het ouderrecht.

Bevindingen op hoofdlijnen: tekstvoorbeeld 4

De huidige inspectie richtte zich op het veiligheids- en gezondheidsbeleid: de

aandachtspunten van 2012 en 2013. Er is gebleken dat de risico-inventarisatie veiligheid verlopen is en dat 

de veiligheid in de praktijk niet voldoende is.

Het kinderdagverblijf voldoet op dit moment niet volledig aan de Wet kinderopvang, het bijbehorende Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Advies aan college van B&W 

<Geen handhaving>

<De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid>.

<vrije tekst>

Het advies aan het college van B&W bevat:

1. Het advies over gemeentelijk ingrijpen: wel/niet handhaven of positief/negatief beslissen op een 

aanvraag of wijziging.

2. De toelichting op het advies, inclusief de ernst van de overtreding: is er sprake van verzwarende/

verzachtende omstandigheden?

3. Informatie over de registergegevens, indien die niet overeenkomen met de praktijk.

Advies aan college van B&W: tekstvoorbeeld 1

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

Advies aan college van B&W: tekstvoorbeeld 2

De toezichthouder adviseert te handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekening houdend met 

verzwarende en verzachtende omstandigheden.

Toelichting bij dit voorbeeld: Hierbij moeten die omstandigheden uiteraard wel worden aangegeven. Sinds 

januari 2015 is wordt deze toelichting ook in het GIR weergegeven voor de handhaver.

Van verzwarende omstandigheden kan sprake zijn indien u constateert dat er bewust een (gevaarlijke) 

situatie in stand is gelaten. Bijvoorbeeld: houder wist van de ontbrekende kinderbeveiliging op de 

keukenkastjes, maar bleef daar desondanks schoonmaakmiddel bewaren.  

Ook kan sprake zijn van verzwarende omstandigheden indien er sprake is van recidive. 

Advies aan college van B&W: tekstvoorbeeld 3

Advies aan college van B&W: opnemen in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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5. Observaties en bevindingen

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

<vrije tekst>

In dit hoofdstuk noemt u het wettelijk kader waarop toezicht en handhaving zijn gebaseerd. 

U begint met een inleiding. 

Inleiding kinderopvang: tekstvoorbeeld

In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij kindercentra. Onder 

de Wko gelden normen voor het starten van een kindcentrum dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, 

gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag 

van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Let bij het toepassen van de voorwaarden in dit hoofdstuk goed op de formulering. Het betreft voorwaarden 

die alleen zijn gebaseerd op het zorgartikel 1.49 Wko. Deze items kunnen derhalve niet rechtstreeks door 

een houder worden overtreden. Ze zijn vooral bedoeld als handvat voor de toezichthouder om een beter 

advies te kunnen geven.

Zo mag u bij de inspectie vóór registratie ook kijken naar de staat van naleving van de regels bij andere 

locaties van dezelfde houder. Indien het bij andere locaties niet best is gesteld met de naleving, er 

handhavingstrajecten lopen en u bij de nieuwe locatie ook niet het vertrouwen heeft dat het goed komt, 

kunt u dat meenemen in uw advies om niet tot registratie over te gaan.

De voorwaarde over lopende handhavingstrajecten is met nadruk niet bedoeld voor (lopende) 

handhavingszaken bij de vestiging die u aan het inspecteren bent. Dit geldt op een gelijksoortige manier 

ook voor de voorwaarde met betrekking tot recidive. Indien blijkt dat vaker eenzelfde soort overtreding 

plaatsvindt, kan dit in uw advies leiden tot het aangeven van verzwarende omstandigheden.

Kinderopvang in de zin van de wet

<vrij tekstveld>



U geeft antwoord op de vraag of de opvang op deze locatie voldoet aan de definitie uit de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is uw onderzoek gericht op het niveau van naleving van wet- 

en regelgeving van deze houder bij andere locaties. Het is een extra handvat om te borgen dat een houder 

pas in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen wordt opgenomen als zijn organisatie op 

orde is. 

 

Het domein ‘Kinderopvang in de zin van de wet’ beoordeelt u in principe bij nieuwe aanvragen. Dat neemt 

niet weg dat u dit ook op basis van signalen of naar aanleiding van bevindingen in een later onderzoek kunt 

betrekken in uw beoordeling.

Tekstvoorbeeld kinderopvang

Op het dagverblijf X worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

De kinderen worden gedurende de dag verzorgd en er wordt opvoeding geboden door beroepskrachten.

Tekstvoorbeeld gastouderopvang

De gastouder gaat opvang bieden op het adres van de vraagouder aan drie kinderen in de leeftijd van één, 

vier en zes jaar. De opvang zal voornamelijk plaatsvinden in de schoolvakanties.

Tekstvoorbeeld peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Madelief is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Bloementuin.

De peuterspeelzaal is ingericht met verschillende activiteitenhoeken voor de diverse

spelactiviteiten, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er wordt gewerkt met het voor-en vroegschoolse 

educatieprogramma Puk en Ko.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

<vrij tekstveld>

Hier beschrijft u of de wet- en regelgeving naar verwachting zal worden nageleefd. Als dat zo is, kunt u 

volstaan met één zin. Kunt u er niet vanuit gaan dat de houder zich redelijkerwijs zal houden aan de wet- 

en regelgeving, dan somt u de punten op waarop dit het geval is, met de artikelnummers er bij. Indien van 

toepassing kunt u verwijzen naar eerdere handhaving op (andere) vestigingen van deze houder.

Tekstvoorbeeld wet- en regelgeving niet nageleefd (onderzoek voor registratie)

Op (de elders gevestigde) locatie X van de houder zijn herhaaldelijk overtredingen op domein 2, 

beroepskracht-kind-ratio geconstateerd. Ondanks een ingezet handhavingstraject, bleek tijdens het nader 

onderzoek d.d. […] wederom dat deze overtreding niet is hersteld. Het is de verwachting dat ook op de nu 

onderzochte locatie de regels niet zullen worden nageleefd.
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Er loopt handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de 

vestiging(en) van de houder. (art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Let op: zoals al eerder is aangegeven is alleen de constatering dat bij een andere vestiging van de houder 

voorwaarden niet worden nageleefd niet voldoende voor een advies de locatie niet te registreren. Daarvoor 

is meer nodig. U zult op zijn minst moeten aantonen dat de voorbereidingen op deze nieuwe locatie niet de 

indruk geven dat een goede exploitatie mogelijk is.

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

<vrij tekstveld>

Toelichting

U begint dit hoofdstuk met een inleiding. 

Inleiding pedagogisch klimaat: tekstvoorbeeld

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘pedagogisch klimaat’. Per aspect wordt(en) 

eerst de praktijkobservatie(s) beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Pedagogisch beleid

<vrij tekstveld>

Toelichting

Bij ‘pedagogisch beleid’ beantwoordt u achtereenvolgens de volgende vragen:

1. Zijn er een pedagogisch beleidsplan en/of een werkplan aanwezig?

2. Voldoen ze aan de wettelijke eisen?

3. Zo nee, aan welke eisen voldoen ze niet?

Pedagogisch beleid: tekstvoorbeeld

Kinderopvangorganisatie X hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 

organisatie geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met 

het locatiegebonden beleid. Dat is ook het geval bij locatie Y. De houder van Y heeft in juli 2014 een eigen 

pedagogisch werkplan opgesteld.
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Dit werkplan voldoet op één punt niet aan de wettelijke eisen. Als er slechts één beroepskracht in het pand 

aanwezig is, moet deze beroepskracht door minimaal één volwassene worden ondersteund. Het pedagogisch 

werkplan van Y beschrijft dit niet. 

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 

vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindcentrum wordt ingezet in afwijking van de 

beroepskracht-kindratio.

(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk

<vrij tekstveld>

U begint met een inleiding. Daarna volgen de voorwaarden die u hebt beoordeeld. Deze voorwaarden 

krijgen steeds een eigen tussenkopje, zoals ‘Emotionele veiligheid’ of ‘Persoonlijke competentie’.

Hoe gaat u om met het observatie-instrument Pedagogische praktijk?

Het observatie-instrument Pedagogische praktijk is een hulpmiddel om woorden te geven aan wat 

u opmerkt bij de inspectie. Daarbij moet u zich wel realiseren dat dit niet vanzelf juridisch valide 

beoordelingen oplevert. U kunt dus weliswaar uit het observatie-instrument putten bij het schrijven 

van uw rapport, maar dient tegelijkertijd steeds de handhaafbaarheid c.q. juridische ‘hardheid’ van uw 

beschrijvingen goed af te wegen. Het gebruik van het veldinstrument is overigens niet verplicht. Indien u dit 

instrument gebruikt moet u zich echter aan enkele afspraken houden. Bij het volgende tussenkopje wordt 

dit nog wat verder toegelicht.

Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Voorbeelden van indicatoren bij 

emotionele veiligheid zijn onder andere ‘de beroepskrachten communiceren met kinderen’ en ‘er heerst een 

open en ontspannen sfeer in de groep’. U citeert deze indicatoren letterlijk, in een cursief lettertype. Zo kan 

de lezer precies herleiden waar u op let bij uw observaties van de pedagogische praktijk. 

Per voorwaarde deelt u de tekst zo in:

1. In cursief: de letterlijke beschrijving van de indicator uit het Veldinstrument.

2. Uw observatie(s).

3. Uw conclusie aan de hand van uw observatie(s): voldoet de pedagogische praktijk op deze voorwaarde 

aan de wettelijke eisen? 
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Zie verder de tekstvoorbeelden.

Hoe zorgt u voor handhaafbaarheid van het aspect Pedagogische praktijk?

Zoals hiervóór opgemerkt, moet u bij het hanteren van het observatie-instrument, alert zijn op de 

handhaafbaarheid van uw beoordelingen. U doet dit door zoveel mogelijk een verbinding te maken met het 

pedagogisch beleidsplan. U gaat altijd na of een overtreding op de pedagogische praktijk ook te relateren 

is aan de voorwaarden die worden gesteld aan het pedagogisch beleidsplan. In dat geval is handhaving op 

het aspect Pedagogische praktijk veel beter mogelijk. U kunt op een van de volgende twee manieren een 

verbinding leggen met het pedagogisch beleidsplan:

1. ‘De beroepskrachten handelen niet conform het pedagogisch beleidsplan, waardoor de pedagogische 

praktijk onvoldoende is. Het is aan de houder om daarop toe te zien.’ (Combinatie overtreding niet 

handelen conform beleidsplan + pedagogische praktijk.)

2. ‘Het pedagogisch beleidsplan gaat onvoldoende observeerbaar en duidelijk in op een bepaalde situatie, 

waardoor onduidelijk is hoe er moet worden gehandeld. Het gevolg is een slecht pedagogisch klimaat.’ 

(Combinatie overtreding inhoud pedagogisch beleid + pedagogische praktijk.) 

Bovendien wordt niet de medewerker, maar de houder in de wet aangesproken. Geef dus altijd duidelijk aan 

dat de houder in overtreding is. De houder dient ervoor te zorgen dat de pedagogisch medewerker handelt 

conform het pedagogisch beleidsplan en/of de voorwaarden op het gebied van pedagogische praktijk. 

Belangrijke aandachtspunten bij het beschrijven van observaties en conclusies: 

1. Het moet duidelijk zijn over welke groep of situatie de observatie gaat. 

2. Er moet duidelijk worden gemaakt of de beschreven situatie een voorbeeld is van verder slecht 

pedagogisch handelen, of juist een uitzonderlijke situatie. Met andere woorden: is het alleen slecht 

tijdens het eten of altijd, of is het alleen slecht op de peutergroep, maar bij de andere groepen niet?

Inleiding Pedagogische praktijk: tekstvoorbeeld

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument 

observatie kindcentrum (januari 2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop 

wordt geobserveerd. De betreffende letterlijke beschrijvingen uit dit Veldinstrument zijn in de tekst hierna 

in cursief weergegeven. 

Pedagogische praktijk: tekstvoorbeeld 1

Persoonlijke competentie

De  interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen is goed.
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Observatie 1

De beroepskracht legt met de kinderen zittend in een kring, het ochtendprogramma uit. Zij doet dit aan de 

hand van pictogrammen en stelt de kinderen om beurten vragen. Alle kinderen doen enthousiast mee. Het 

hulpje van die dag mag de pictogrammen daarna ophangen.

Observatie 2  

De beroepskracht ruimt het fruit op. Twee kinderen willen meehelpen. De beroepskracht stelt vragen over 

het fruit: ‘Wat is dit? En dit?’ De kinderen mogen het fruit aanwijzen op een poster. Eén fruitsoort weten 

de kinderen niet goed te verwoorden en te vinden op de poster. De beroepskracht zegt: ‘Ik zal deze eens 

doorsnijden, dan kun je het beter zien en vinden op de poster. Ja goed zo, een kiwi!’

Conclusie

Op kinderdagverblijf X wordt de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd.

Pedagogische praktijk: tekstvoorbeeld 2

Emotionele veiligheid

De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

Observatie 1

Tijdens het kleien zijn de kinderen pannenkoeken aan het maken. Het gesprek tussen de kinderen en de 

beroepskracht gaat over ‘wat iedereen lekker vindt op de pannenkoeken’. De kinderen die aan tafel zitten 

vertellen allemaal hun eigen verhaal daarover.

Observatie 2  

De beroepskracht ziet elk kind en de ouder/verzorger binnenkomen, verwelkomt deze en heeft een kort 

gesprekje met hen. De beroepskracht toont interesse en neemt de tijd.

Conclusie

Op kinderdagverblijf X wordt de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.

Pedagogische praktijk: tekstvoorbeeld 3 

Emotionele veiligheid

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
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Observatie

De dagindeling verloopt via een vast stramien. De kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende 

leeftijdsgenootjes om zich heen. De kinderen hebben plezier met elkaar. Bijvoorbeeld alle kindjes zijn aan 

het lachen en ze praten met elkaar aan tafel. 

De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen.

Observatie 1

Tijdens de observatie zijn de beroepskrachten veel met de kinderen in gesprek. Ze bevorderen het gesprek 

met de kinderen. De kinderen worden zoveel mogelijk op ooghoogte aangesproken.

Observatie 2

De beroepskrachten leggen de kinderen steeds uit wat er staat te gebeuren. Als de kinderen klaar zijn met 

eten, vertelt de beroepskracht dat de kinderen zich klaar gaan maken voor het middagslaapje.

Observatie 3

De beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; ieder kind krijgt een eerlijke behandeling. Alle 

kinderen moeten zelf hun kleding, sokken en schoenen uittrekken voor het slapen gaan en zij helpen elkaar 

hierin. De kinderen die klaar zijn, mogen bij de deur van de slaapkamer op de grond wachten. 

Beroepskrachten stimuleren actief en planmatig het verkennen en verleggen van grenzen van het kind. 

Observatie

De pedagogisch medewerkers laten de kinderen zichzelf laten uitkleden. Zij worden hierbij aangemoedigd 

en gecomplimenteerd. Hierdoor wordt de zelfstandigheid van het kind bevorderd. 

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.

Observatie

Een kind zit gevaarlijk op zijn stoel. De beroepskracht corrigeert het kind door te zeggen dat hij recht moet 

gaan zitten.

Conclusie emotionele veiligheid

Op kinderdagverblijf X is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
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Pedagogische praktijk: tekstvoorbeeld 4

Emotionele veiligheid

De kinderen worden uitgenodigd tot participatie.

Observatie

De beroepskrachten verdelen de kinderen in 3 sportgroepen. Op een A4 is uitgewerkt welk kind in welke 

sportgroep zit. Tijdens de inspectie waren dit de volgende sportactiviteiten:

- rugby (met name de oudere kinderen);

- atletiek;

- dansgroep (met daarin ook de meeste zwemkinderen).

De kinderen hebben geen vrije keus in de sportactiviteit. Een beroepskracht heeft aangegeven dat er bij de 

verdeling wel rekening wordt gehouden met combinaties van kinderen. Vijf jongetjes worden bijvoorbeeld 

samen in een sportgroep gezet omdat dit vriendjes zijn.

Conclusie

Op BSO X wordt de emotionele veiligheid onvoldoende gewaarborgd.

Pedagogische prakijk: tekstvoorbeeld 5

Overdracht van normen en waarden

Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld.

Observatie

Kinderen zijn buiten aan het spelen. Op de aangrenzende buitenspeelplaats, binnen het zicht van de 

kinderen, wordt er gerookt door een medewerker.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie

<vrij tekstveld>
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Voorschoolse educatie: tekstvoorbeeld

Voorschoolse educatie

Het kindcentrum is elke werkdag geopend. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie.

In het kindcentrum werken vijf beroepskrachten. De groepsgrootte is gemiddeld veertien kinderen. 

Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

In het kindcentrum wordt gewerkt met de VVE-(vroeg-voorschoolse educatie)thema’s aan de hand van 

de methode Puk & Ko. Op het moment van de inspectie is er twee weken geen thema in verband met de 

opstart na de kerstvakantie en een voorleesdag die op het programma staat. Het volgende thema gaat over 

‘de lente’.

Tijdens de inspectie zijn de VVE-certificaten van vijf beroepskrachten ingezien. Deze certificaten voldoen 

aan de gestelde eisen. 

De houder heeft voor het jaar 2014 geen opleidingsplan opgesteld. Op basis hiervan is geconstateerd dat 

aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.

(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)

Personeel en groepen

Personeel en groepen

<vrij tekstveld>

Toelichting

U begint dit hoofdstuk met een inleiding. 

Personeel en groepen: tekstvoorbeeld inleiding

Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect worden 

eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 

criteria.



Verklaring omtrent het gedrag 

<vrij tekstveld>

Verklaring omtrent het gedrag: tekstvoorbeeld

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de nieuwe Verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s) ingezien van vijf 

beroepskrachten en de manager. Deze VOG’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

<vrij tekstveld>

Passende beroepskwalificatie: tekstvoorbeeld

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de vorige inspectie zijn de diploma’s van de beroepskrachten ingezien. Deze diploma’s voldoen 

aan de gestelde voorwaarden. Sindsdien zijn er geen wijzigingen geweest in de personele bezetting. De 

betreffende regels worden derhalve nageleefd.

Beroepskracht-kindratio 

<vrij tekstveld>

Bestuurlijke boete beroepskracht-kindratio

In enkele gemeenten wordt een bestuurlijke boete opgelegd bij het overtreden van de beroepskracht-

kindratio. Om het opleggen van een boete mogelijk te maken, is het van groot belang om de volgende 

zaken te vermelden:

• wat de overtreding precies is;

• de precieze datum van de overtreding;

• op basis van welke bronnen de overtreding is geconstateerd. 

Specifieke aandachtspunten bij de bestuurlijke boete:

• Voor de hoogte van de boete of de zwaarte van de handhaving is het van belang dat duidelijk is of 

de overtreding opzettelijk is, of dat sprake is van een calamiteit. Ook is van belang of de overtreding 

structureel is of incidenteel. 
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• Kijk uit met de beoordeling of iets een calamiteit of incident is. Gelet op het aantal beschikbare uren voor 

het toezicht, is het moeilijk hierover een beeld te krijgen. 

• Bij een positieve beoordeling is het van belang dat wordt afgebakend waar het oordeel op is gebaseerd. 

Dit is van belang indien later blijkt dat op andere momenten wel de BKR is overtreden. 

Beroepskracht-kindratio: tekstvoorbeeld 1

Beroepskracht-kindratio

Observatie peutergroep

Op 13 maart, 17 maart, 20 maart en 4 april worden twee beroepskrachten ingezet voor vijftien aanwezige 

kinderen. Dit zijn twee kinderen te veel voor het aantal beroepskrachten, gelet op de leeftijd van de 

kinderen.  

Op 8 maart, 14 april en 17 mei zijn er negen peuters aanwezig met één beroepskracht. Ook dit zijn twee 

kinderen te veel. 

De leidinggevende geeft aan dat in de regel niet alle kinderen komen, door ziekte en vakantie. Uit de 

presentielijsten van maart, april en mei 2014 blijkt echter dat op enkele dagen wel alle kinderen aanwezig 

zijn geweest, terwijl er geen extra personeel is ingezet.

Observatie babygroep

Etc.

Conclusie

Op het kindcentrum worden onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt 

opgevangen. Op zowel de peutergroep als de babygroep worden meer kinderen geplaatst dan door het 

aantal geplande beroepskrachten mogen worden opgevangen.

Beroepskracht-kindratio: tekstvoorbeeld 2

Beroepskracht-kindratio

Observatie

Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat op 13 maart 2014 op de peutergroep een beroepskracht te weinig 

is ingezet. Op die dag zijn er zestien kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. De leidinggevende 

verklaart dat door een ongeval van een ouder er bij uitzondering toestemming is gegeven voor de opvang 

van twee kinderen op een extra dag, maar dat het niet mogelijk is geweest om op deze korte termijn extra 

personeel in te zetten. Wel is de leidinggevende op deze dag extra ingesprongen op de groep. 
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Conclusie

Op het kindcentrum is op 13 maart 2014 een beroepskracht te weinig ingezet. Hierdoor wordt niet voldaan 

aan de wettelijke eis. Echter, er bleek sprake te zijn van een noodsituatie. De verklaring hiervoor is 

aannemelijk. De noodsituatie maakt dat er verzachtende omstandigheden zijn.

In een situatie waarbij er meerdere groepen zijn en aangegeven moet worden dat op enkele punten te 

weinig beroepskrachten worden ingezet, kan ook goed een tabel worden gebruikt.

Tabel beroepskracht-kindratio: tekstvoorbeeld 3

Tijdens het eerste inspectiebezoek, d.d. 3 april 2014 ’s ochtends, waren op de volgende groepen de 

volgende personen aanwezig:

Groep Maximaal aantal 
toegestane 
kinderen

Kinderen 
aanwezig tijdens 
inspectie

Beroepskrachten 
nodig

Beroepskrachten 
aanwezig

Groep A,
babygroep  
0-2 jaar

14 7 2 2

Groep B,
babygroep  
0-2 jaar

14 10 3 3

Groep C,
peutergroep  
2-4 jaar

13 9 2 2 + 1 stagiaire

Groep D,
peutergroep  
2-4 jaar

14 8 2 1 + 1 stagiaire

Groep E,
peutergroep  
2-4 jaar

14 12 2 2

Groep F,
verticale groep  
0-4 jaar

14

Groep F wordt voornamelijk op de dinsdagen gebruikt, vertelden de beroepskrachten en de locatiemanager. 

Op groep D is 1 beroepskracht te weinig aanwezig. 
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Opvang in groepen

<vrij tekstveld>

Opvang in groepen: tekstvoorbeeld

Opvang in groepen

De dagopvang bestaat uit één stamgroep.

 

Groep Leeftijd: Max. aantal kinderen:  

Petteflet 0-4 jaar 16, waarvan 3 kinderen onder 1 jaar

 

De kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte. Omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden.

Valkuil

Onder ‘Opvang in groepen’ wordt vaak verwezen naar de volgende voorwaarde:

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

of:

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  

Handhaven hierop is alleen mogelijk indien u duidelijk aangeeft welke situatie van toepassing is. De 

volgende situatie komt voor:

Observatie: de stamgroep bestaat uit 15 kinderen.

Conclusie: de (bovenstaande) voorwaarde met betrekking tot de stamgroep wordt niet nageleefd. 

Het voorgaande kan alleen waar zijn als in de stamgroep meer dan 8 kinderen tot 1 jaar aanwezig zijn. Dat 

moet u dan wel expliciet vermelden. Anders heeft de handhaver niets om zich op te baseren.
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Bij de groepsgrootte en beroepskracht-kindratio is het dus niet alleen van belang te weten hoeveel kinderen 

aanwezig zijn, maar ook hun leeftijden. Vermeld daarom ook de leeftijden. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

<vrij tekstveld>

Aandachtspunt bij de handhaving

De voertaal is in principe Nederlands. Het tweede lid van artikel 1.55 Wko biedt de houder de mogelijkheid 

daarvan af te wijken. Indien u een andere voertaal accepteert, zult u moeten aangeven wat die specifieke 

omstandigheden zijn en waarom u kunt instemmen met de vastgestelde gedragscode.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal: tekstvoorbeeld 1

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Op de dagopvang wordt Nederlands gesproken en de documenten zijn geschreven in de Nederlandse taal.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal: tekstvoorbeeld 2 (hoe het niet moet)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke 

omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art 1.55 

lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

Toelichting: dit is een voorbeeld van ‘te kort door de bocht’. De constatering lijkt te zijn dat het in orde is, 

maar er blijkt niet uit dat de toezichthouder heeft beoordeeld of de houder de vereiste gedragscode heeft 

opgesteld. In feite wordt alleen de voorwaarde geciteerd.

Ook tekstvoorbeeld 3 is te kort door de bocht. Hier wordt wel wat meer informatie verschaft, maar ook hier 

blijkt nergens uit dat de gedragscode is beoordeeld.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal: tekstvoorbeeld 3 (hoe het niet moet)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Kdv X is een internationaal kindercentrum, waar veel kinderen van expats worden opgevangen. Het 

kindercentrum is tweetalig: er wordt zowel Engels als Nederlands gesproken. In de groep spreekt de 

ene beroepskracht consequent Engels, de ander spreekt consequent Nederlands. Er is een gedragscode 

aanwezig.
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal: tekstvoorbeeld 4

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Op het kindcentrum wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. De kinderen die worden opgevangen zijn 

kinderen van expats, en kinderen die doorstromen naar de internationale school. De houder heeft hiervoor 

een gedragscode opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat: 

• Engels alleen wordt gesproken door zogeheten ‘native speakers’ of beroepskrachten met een minimaal 

HBO-niveau Engels; 

• er op iedere groep altijd zowel een Nederlandse als een Engelstalige beroepskracht aanwezig is; 

• beroepskrachten altijd dezelfde taal spreken, zodat voor kinderen duidelijk is wie welke taal spreekt;   

• beroepskrachten onderling altijd Nederlands spreken.

 

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

<vrij tekstveld>

Toelichting

U begint dit hoofdstuk met een inleiding. 

Veiligheid en gezondheid: inleiding tekstvoorbeeld 1

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Per aspect worden 

eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel.

Veiligheid en gezondheid: inleiding tekstvoorbeeld 2

Veiligheid en gezondheid

De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s gebruik van 

de digitale risicomonitor. In dit onderzoek is een deel van de inventarisatie en het plan van aanpak 

beoordeeld. Bij veiligheid is de inventarisatie van de peutergroep beoordeeld. Voor de beoordeling van het 

gezondheidsbeleid zijn de inventarisatie en het plan van aanpak  met betrekking tot risico’s in het binnen- 

en buitenmilieu van het gehele kindcentrum beoordeeld.



Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

<vrij tekstveld>

Elke individuele alinea deelt u, net als elders in het rapport, als volgt in:

1. feiten/observaties

2. conclusie

Als er sprake is van een onvoldoende veiligheids- of gezondheidsbeleid: beschrijf eerst de stelling over 

het beleid, specificeer dat met thema’s, ruimtes, of aansturing en benoem dan pas de voorbeelden. Bij dit 

laatste dient u alert te zijn op de ‘valkuil bij het werken met voorbeelden’, zoals uitgelegd in hoofdstuk 3 van 

deze Schrijfwijzer.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid: tekstvoorbeeld 1

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is uitgevoerd in maart 2013, door de manager. Er 

is gebruik gemaakt van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Veiligheid.nl en de methode 

Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

De RIVG heeft betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. De RIVG is uitgevoerd in alle voor kinderen 

toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn 

actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld.

De items die in het vorige inspectie als overtreding zijn beoordeeld, heeft de houder opgepakt en opgelost. 

Voorbeelden:

- de RIVG is aangepast aan de doelgroep en leeftijden van de kinderen;

- de veiligheidsrisico’s omtrent de box en kinderstoelen zijn opgenomen in de RIVG;

- de gezondheidsrisico’s voor baby’s zijn meegenomen, zoals het risico ‘baby krijgt ziektekiemen binnen 

via onhygiënisch bereide flesvoeding, of via onzorgvuldig gereinigde fles/speen’.

Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de observatie op de groep, is geconcludeerd dat de 

beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in 

praktijk brengen.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid: tekstvoorbeeld 2

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De meest recente risico-inventarisatie is uitgevoerd in maart 2014. 

35



De risico’s zijn geïnventariseerd en de te nemen, of al genomen maatregelen, zijn verwerkt in de 

documenten ‘Beleid gezondheidsrisico’s’ en ‘Beleid veiligheidsrisico’s’. 

Voor de medewerkers zijn er meerdere protocollen opgesteld, zoals bijvoorbeeld de werkwijze rondom 

medisch handelen. Tijdens teamvergaderingen worden de gemaakte werkafspraken nogmaals besproken.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid: tekstvoorbeeld 3

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Er is een risico-inventarisatie aanwezig met betrekking tot zowel veiligheid als gezondheid. Deze is opgesteld 

in januari 2014.

Tijdens de inspectie is gezien dat er voor het verschonen van een kind gebruik wordt gemaakt van een 

aankleedkussen met een losse stoffen hoes waar een hydrofiele luier overheen gelegd is. Na de verschoning 

van een kind werd de verschoonplek niet gereinigd en werd de hydrofiele luier niet vervangen. De houder 

gaf aan dat deze wordt vervangen wanneer deze vervuild is maar niet na elke verschoning. Tevens gaf de 

houder aan dat er die dag maar één kind aanwezig was dat werd verschoond.

Wanneer er een doek op het verschoonkussen wordt gelegd dan zou deze na ieder gebruik in de was gedaan 

moeten worden. Het verschoonkussen moet ieder dagdeel worden schoongemaakt (Handboek Jeugd & 

Gezondheid GGD, Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen) Landelijk 

Centrum Hygiëne en Veiligheid).

In de risico-inventarisatie en in het plan van aanpak staat het risico met betrekking tot de hygiëne omtrent 

het verschonen, evenmin beschreven.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: .....

Meldcode kindermishandeling

<vrij tekstveld>

Meldcode kindermishandeling: tekstvoorbeeld 1

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft op 13 juli 2014 een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 

gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. 

Alle locatiemanagers zijn aangesteld als aandachtsfunctionaris. Tevens is er een overkoepelende 

aandachtsfunctionaris aangesteld, die alle signalen bundelt en hierover rapporteert aan de directie. 
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Een deel van de beroepskrachten heeft in 2014 een training gevolgd over de meldcode, het signaleren en 

gesprekstechnieken met de ouders. Voor de overige beroepskrachten zijn in 2015 trainingen gepland. De 

meldcode wordt in ieder geval jaarlijks besproken op het teamoverleg. 

Meldcode kindermishandeling: tekstvoorbeeld 2

Meldcode kindermishandeling

Op de vestiging is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aanwezig. Dit is echter het model 

van de brancheorganisatie, dat de houder niet op de organisatie heeft aangepast. Houder dient het model 

waar nodig nog aan te passen aan de lokale situatie en het document vast te stellen.

Op basis hiervan wordt geconstateerd dat de volgende voorwaarde wordt overtreden:

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.  

(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling: tekstvoorbeeld 3

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld, op basis van het model 

dat is opgesteld door de brancheorganisatie. Uit onderzoek blijkt echter dat de werkwijze die in het model 

is opgenomen, niet het beleid is dat wordt gevoerd door de houder. In de meldcode is opgenomen dat er 

aandachtsfunctionarissen zijn. Zowel de beroepskrachten op de vestiging als de leidinggevende zijn niet op 

de hoogte wie de aandachtsfunctionaris is. Er is hierover ook niets vastgelegd.

Op basis hiervan wordt geconstateerd dat de volgende voorwaarde wordt overtreden:

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen. 

(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)

Opmerking:

Bovenstaande voorwaarde lijkt slecht te passen bij de geconstateerde overtreding. Toch dient hier deze 

voorwaarde te worden gebruikt, aangezien de beide andere (standaard)voorwaarden nog minder van 

toepassing zijn. Die gaan namelijk over het bevorderen van kennis en gebruik, respectievelijk het handelen 

conform de meldplicht.
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Vierogenprincipe 

<vrij tekstveld>

Vierogenprincipe: tekstvoorbeeld

Vierogenprincipe

De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 

opleiding, bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene.

Verder zijn de volgende voorzieningen getroffen en afspraken gemaakt:

• de deur naar de slaapkamer is voorzien van een kijkgat;

• er is een doorzichtige afscheiding tussen de groepsruimte en de verschoonruimte;

• op het kindcentrum zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig. Mocht dat niet het geval zijn, is dan is de 

afspraak dat beroepskrachten van de andere groep onregelmatig op de groep komen.

Op basis van het voorgaande heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe, de ruimten en 

momenten die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht. 

Observatie 

Op dit kindcentrum komt het regelmatig voor dat een beroepskracht alleen op de groep werkt. Ook ten 

tijde van de inspectie werkt er één beroepskracht. (De toezichthouder heeft tijdens de observatie geen 

beroepskracht van de andere groep binnen zien lopen). Bij navraag zegt de beroepskracht dat zij vergeten 

is te melden dat zij alleen op de groep zou zijn. 

Conclusie

De praktijk klopt niet met het vastgestelde beleid. De houder voldoet daarmee niet aan de gestelde 

wettelijke eis.

Op basis van het voorgaande is daarom geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding 

de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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 Accommodatie en inrichting

Accommodatie en inrichting

<vrij tekstveld>

U begint dit hoofdstuk met een inleiding. 

Accommodatie en inrichting: tekstvoorbeeld inleiding

Accommodatie en inrichting

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’. Per aspect 

worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de 

wettelijke criteria.

Binnenruimte

<vrij tekstveld>

Binnenruimte: tekstvoorbeeld 1

Binnenruimte

Het kindcentrum is gevestigd in een brede school in X. De groep beschikt over een eigen ingang, één ruime 

groepsruimte, een sanitaire ruimte, twee slaapkamers en een keukentje. Er zijn voldoende vierkante meters 

aanwezig.

 

De binnenspeelruimte is rechthoekig. Er staan twee hoge tafels met banken. Daarnaast is de ruimte 

ingericht in hoeken, namelijk: een leeshoek, een poppenhoek, een autohoek en een bouwhoek. De box staat 

in een rustige hoek en er is een grondbox. De groep heeft de beschikking over twee kleine slaapkamers. De 

slaapkamers zijn via de groepsruimte te bereiken. Er staan in beide kamers twee stapelbedjes.

De toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en 

ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de 

inrichting van de binnenruimte.
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Binnenruimte: tekstvoorbeeld 2

Binnenruimte

Op de plattegrond behorende bij de omgevingsvergunning is opgenomen dat de groepsruimte van de 

peuters een oppervlakte heeft van 41 m2. Dit is voldoende voor 11 kindplaatsen, terwijl er op de groep 13 

kinderen worden opgevangen. De leidinggevende verklaart dat ook van de gang gebruik wordt gemaakt. 

Deze ruimte heeft echter volgens de plattegrond de functie van verkeersruimte en niet van verblijfsruimte. 

Dit betekent dat deze ruimte niet beschikbaar is als verblijfsruimte. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

van de gemeente X heeft aangegeven dat de ruimte niet als verblijfsruimte kan worden aangemerkt, 

omdat er onvoldoende daglichttoetreding is en deze ruimte in het kader van brandveilig gebruik alleen als 

verkeersruimte mag worden gebruikt. 

Op basis hiervan wordt geconstateerd dat de volgende voorwaarden worden overtreden:

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder 

mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Indien er meerdere groepsruimtes zijn is het handig hier een tabel te gebruiken. Zeker als op sommige 

plaatsen te weinig ruimte aanwezig is, geeft een tabel een snel overzicht. Een dergelijke tabel zou er als 

volgt kunnen uitzien:

Binnenruimte: voorbeeld tabel

Naam groepsruimte 

 

Aantal kinderen in de 

groep

Benodigde ruimte Aanwezige ruimte

Ballenbak 14 49 m2 53 m2

Speeltuin 16 56 m2 53 m2 (3 m2 te weinig)

Poppenkast 12 42 m2 40 m2 (2 m2 te weinig)
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Buitenspeelruimte

<vrij tekstveld>

Buitenspeelruimte: tekstvoorbeeld

Buitenspeelruimte

Het kindcentrum heeft 140 m² buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte grenst aan de groepsruimte en is 

geheel omheind. Er bevinden zich een zandbak en klimtoestel. De gehele buitenspeelruimte is betegeld.

De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Ouderrecht

Ouderrecht

<vrij tekstveld>

Toelichting

U begint dit hoofdstuk met een inleiding. 

Ouderrecht: tekstvoorbeeld inleiding 

Ouderrecht

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’. Per aspect worden eerst de 

bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Informatie

<vrij tekstveld>

Aandachtspunt

De houder moet de ouders niet informeren over de praktijk, maar over het gevoerde beleid. Het is dus van 

belang dat u beschrijft dat er wel of niet wordt geïnformeerd over het gevoerde beleid met betrekking tot 

de groepssamenstelling en grootte. Dit zegt dus niets over een eventuele constatering dat de praktijk niet 

overeenkomt met het beleid. Dit is al uitgebreid aan de orde gekomen bij de voorgaande domeinen.
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Informatie aan de ouders: tekstvoorbeeld 1

Informatie aan de ouders

De houder informeert ouders via:

• de website;

• tijdens het aanmeldgesprek;

• het ‘kijkboekje’ dat ouders tijdens de wenperiode mee naar huis krijgen;

• de nieuwsbrieven.

Het GGD-rapport is inzichtelijk op de website.

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

aan de ouders.

Informatie aan de ouders: tekstvoorbeeld 2

Informatie aan de ouders

De houder heeft een website waar uitgebreide informatie wordt gegeven over de opvanglocatie en het 

beleid. Dit is echter niet het beleid dat op deze vestiging wordt gevoerd. Er hebben namelijk wijzigingen 

plaatsgevonden in de samenstelling en omgang van de groepen. De ouders zijn niet geïnformeerd over dit 

nieuwe beleid. De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om binnen vijf werkdagen de 

overtreding te herstellen. De houder heeft echter de website niet aangepast, noch op andere wijze laten 

weten hoe ouders over het beleid worden geïnformeerd.

Oudercommissie

<vrij tekstveld>

Oudercommissie: tekstvoorbeeld

Oudercommissie

De houder heeft een reglement oudercommissie opgesteld. Ook is er een oudercommissie ingesteld, met 

vier leden. 

Observatie

De toezichthouder heeft een telefoongesprek gevoerd met een van de oudercommissieleden. Uit dit 

gesprek: ‘De oudercommissie heeft alle stukken die worden besproken in de centrale oudercommissie, van 

tevoren kunnen inzien en er als lokale oudercommissie een reactie op kunnen geven. Er was onduidelijkheid 
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over welke items de lokale oudercommissie advies moet geven voor de betreffende locatie. Dit is inmiddels 

bekend. De oudercommissie heeft advies gegeven over het vierogenprincipe. Het contact met de manager 

verloopt goed.’

Conclusie

De toezichthouder constateert dat het reglement van de oudercommissie voldoet aan de wettelijke 

vereisten.

Klachten

<vrij tekstveld>

Klachten: tekstvoorbeeld

Klachten

Kinderopvangorganisatie X is voor de cliënten aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 

(SKK) en voor de oudercommissie bij de Klachtenkamer oudercommissie van SKK.

Het jaarverslag Klachten 2013 voor cliënten en oudercommissies, wordt door de kinderopvangorganisatie 

X opgesteld. Hiermee worden ouders geïnformeerd over eventuele klachten over de kinderopvang die door 

een externe klachtencommissie in behandeling zijn genomen. Er zijn in het jaar 2013 over deze locatie geen 

externe klachten gemeld. 

Conclusie

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

klachtenrecht.



Colofon

Uitgave van GGD GHOR Nederland, april 2015

Tekst

Ida Stroosnijder, bureau Langhenkel en GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland

www.ggdghor.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Kijk voor actuele wet- en regelgeving op www.rijksoverheid.nl
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Bijlage

Alfabetische lijst van begrippen en termen voor toezicht kwaliteit kinderopvang (april 2015)

Formeel gebruik 
(zowel schriftelijk als 
mondeling)

Informeel gebruik of afkorting
(zowel schriftelijk als 
mondeling)

Toelichting gebruik Ongewenst, verouderd of 
onjuist gebruik

Algemene wet bestuursrecht Af te korten als: Awb

basisdoelen Competenties

Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder kinderopvang en 
peuterspeelzalen 2012

Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder

beroepskracht-kindratio
of beroepskracht/vrijwilliger-
kindratio

b-kr
b/v-kr

Beroepskracht-kind-ratio 

Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen

Besluit kwaliteit

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie

Besluit voorschoolse educatie

buitenschoolse opvang Af te korten als: BSO

continue screening Af te korten als: CS

dagopvang Af te korten als: DOV, zie ook KDV DOV is de opvangvorm en KDV 
is de voorziening waar DOV 
aangeboden wordt.

erkenning van verworven 
competenties

Af te korten als: EVC

gastouder Af te korten als: GO, zie ook VGO

gastouderbureau Af te korten als: GOB

gemeentelijke basisadministratie Af te korten als: GBA

gelegitimeerd afwijken In de kinderopvang kan hiervan 
sprake zijn bij van regelgeving 
afwijkende situaties. Hier moet 
vóór juni 2012 door de GGD 
geconcludeerd zijn dat betreffende 
situatie gelijkwaardig was aan de 
toen geldende regelgeving.

Gemotiveerd afwijken

Gemeenschappelijke  
inspectieruimte

Af te korten als: GIR

Het Nieuwe Toezicht Af te korten als: HNT

hoor en wederhoor Hoor- en wederhoor

GGD’en houden toezicht op de 
kwaliteit van de kinderopvang

De functionaris is een 
toezichthouder of toezichthouder 
kinderopvang

Voorbeelden
de toezichthouder: 
• Beoordeelt…… 
• Toetst……
• Onderzoekt…… 
• Controleert……
• Inspecteert……

Houdt rekening met het volgende: 
in zinsverband kan het woord 
‘controleren’ zowel de juiste 
associatie (dat is wat de GGD doet) 
als de associatie ‘vinkt de regeltjes 
af’ oproepen.

Inspecteur
Inspecteur kinderopvang

het inspectiebezoek De inspectie, in de gevallen dat dit 
verwarring veroorzaakt.

inspectieactiviteit (groene 
inspectieactiviteit, oranje 
inspectieactiviteit, etc.)

Groene/ gele/ oranje/ rode 
inspectie

Inspectie op een groene/ gele/ 
oranje/ rode locatie.

kinderdagverblijf Af te korten als: KDV, zie ook DOV DOV is de opvangvorm en KDV 
is de voorziening waar DOV 
aangeboden wordt.

Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen

Af te korten als: LRKP landelijk register  
LRK

landelijke kwaliteitseisen, 
basiskwaliteitseisen of wettelijke 
kwaliteitseisen

Minimum eisen

minimale inspectieactiviteit De minimaal te toetsen items, 
zoals benoemd in de Beleidsregels 
werkwijze toezichthouder. Deze 
komt meestal overeen met de 
groene inspectieactiviteit.
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Formeel gebruik 
(zowel schriftelijk als 
mondeling)

Informeel gebruik of afkorting
(zowel schriftelijk als 
mondeling)

Toelichting gebruik Ongewenst, verouderd of 
onjuist gebruik

meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Vanaf juli 2013 geldt de wettelijke 
verplichting om als organisatie in 
de kinderopvang een meldcode 
vast te stellen.

Protocol Kindermishandeling

meldplicht

model risicoprofiel Het model van GGD GHOR 
Nederland (format).

ondersteuningsportaal toezicht 
kwaliteit kinderopvang

Ondersteuningsportaal toezicht

De GGD houdt toezicht en doet de 
volgende onderzoeken:
• onderzoek voor registratie
• jaarlijks onderzoek
• incidenteel onderzoek
• nader onderzoek

Onder jaarlijks onderzoek valt:
• vervolgonderzoek na registratie
• onderzoek op alle voorwaarden
• groene, gele, oranje of rode 

inspectieactiviteit

Onder incidenteel onderzoek valt:
• onderzoek na een signaal
• onderzoek op specifieke 

onderwerpen

Regulier onderzoek
Onderzoek na melding 
Onderzoek na aanvraag voor 
registratie
Onderzoek voor opname in het LRK
Onderzoek na exploitatie
Vooronderzoek
ONAR
INE
OVO 
OOR
Herinspectie

ontwerprapport Conceptrapport Conform de Beleidsregels 
werkwijze toezichthouder.

Bij het oordeel in een 
inspectierapport zijn er twee 
gradaties: 
• voldoet of voldoet niet
• positief of negatief oordeel/

advies

Goedkeuren dan wel afkeuren.

overleg en overreding

peuterspeelzaal Af te korten als: PSZ

Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen 2012

Regeling kwaliteit

risico-inventarisatie veiligheid
risico-inventarisatie gezondheid

Af te korten als: RIV
Af te korten als: RIG

risicogestuurd toezicht Met als motto: ‘minder toezicht 
waar mogelijk, meer waar nodig’.

Versobering
Maatwerk
Verkort onderzoek
Inspectieregime
Kernzaken
Toezicht op maat

risicomodel Houdt in: model risicoprofiel én het 
schema inspectie-activiteit

Risicoanalyse
Risicostatus

risicoprofiel Het per locatie gemaakte profiel 
(ingevulde format).

veldinstrumenten Verzamelnaam voor een 
aantal documenten waaronder 
vragenlijsten, brieven en 
veldinstrument onderzoek en 
observatie.

veldinstrument onderzoek en 
observatie

Kladblok

veldinstrument pedagogische 
praktijk

Observatie-instrument

voorziening voor gastouderopvang Af te korten als: VGO

vierogenprincipe Vier ogenprincipe
Vier-ogen-principe
4-ogenprincipe

voorschoolse educatie VE VVE (dat is voor- en vroegschoolse 
educatie. De GGD houdt geen 
toezicht op de vroegschoolse 
educatie (kleuters). 

Verklaring omtrent het gedrag Af te korten als: VOG Verklaring van goed gedrag

domein
item
voorwaarde

Criteria

Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Af te korten als: Wet kinderopvang 
na eerste voluit vermelding;
volledig afkorten mag ook. Bij 
voorkeur als Wko, maar Wkkp 
is ook toegestaan. Gebruik de 
afkortingen echter niet door 
elkaar.

Wet kinderopvang Geen Wet Kinderopvang 
Geen Wet: maar wet  
Voorbeeld: zoals in de wet staat 
beschreven.
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