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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 

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. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met 

een houder om tot een oplossing te komen. 
  

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. Het toezicht door de GGD 

vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat 

kan, en meer waar dat nodig is. 
  

Streng aan de poort  
In 2017 is de landelijke werkwijze ‘Streng aan de Poort’ geïmplementeerd door de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGD GHOR Nederland bij gemeenten en GGD’en. Het gaat om 

een landelijke werkwijze die per 1 januari 2017 bij GGD regio Utrecht is ingegaan. Het 
uitgangspunt van deze werkwijze is dat een houder bij aanvang van de exploitatie verantwoorde 

kinderopvang kan aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf intensief toetst om te kijken of de 
houder redelijkerwijs de gestelde kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang kan waarborgen. 

 

Beschouwing 
Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen 

de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 
Algemene kenmerken kindercentrum 

Op 26 november 2019 heeft de gemeente Veenendaal van houder R.H. van Lonkhuijsen-de 
Bor een aanvraag voor een houderwijziging ontvangen voor het kinderdagverblijf Christelijke 

kinderopvang Jubel! aan De Schutterij 2 te Veenendaal en aan de Zandstraat 36 te Veenendaal. 

Het gaat om een overname van deze twee bestaande kinderdagverblijven door natuurlijk 
rechtspersoon J. Hardeman. 

De locatie aan De Schutterij 2 betreft een opvanglocatie met maximaal 28 kindplaatsen per 
dag. Het kinderdagverblijf zal elke werkdag opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 

jaar en zal blijven bestaan uit drie stamgroepen: een babygroep, een dreumesgroep en een 
peutergroep. 

De opvanglocatie aan de Zandstraat betreft een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen 

per dag. Voor dit kinderdagverblijf genaamd Artkidz wordt een uitgebreid jaarlijks onderzoek 
gedaan later dit jaar. 
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De houder heeft het voornemen zo snel mogelijk de nieuwe locaties in exploitatie te nemen. Het 
voornemen voor de ingangsdatum is 1 januari 2020. Aangezien deze datum reeds is verstreken, 

zal de ingangsdatum van de houderwijziging later plaatsvinden. Het streven is in februari 2020.  
 

Bevindingen op hoofdlijnen 
De gemeente heeft de GGD 6 januari 2020 gevraagd een onderzoek voor registratie uit te voeren. 

Het onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden op 27 januari 2020. 

Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 
 

 'Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving'; 
 ‘Pedagogisch klimaat’; 

 ‘Personeel en groepen’; 

 ‘Veiligheid en gezondheid’. 
 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de 
praktijk en een interview met de houder. Binnen de domeinen zijn geen tekortkomingen 

geconstateerd. 
 

Conclusie 

Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de GGD dat de houderwijziging redelijkerwijs kan 
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Binnen drie 

maanden na registratie van de locatie vindt er een onderzoek na registratie plaats bij de locatie 
aan De Schutterij 2 waarbij de GGD onderzoekt of de praktijk conform de kwaliteitseisen uit de 

Wet kinderopvang is. Bij de locatie aan de Zandstraat 36 zal een uitgebreid jaarlijks onderzoek 

plaatsvinden later dit jaar. 
 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 

afgeeft. 
 

Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK). Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te 
geven.  

 
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast moet de houder afspraken 

uit eventuele handhaving zijn nagekomen. 

 
De houder van een kindercentrum is verplicht onverwijld mededeling te doen aan de gemeente 

(het college van burgemeester en wethouders) van een wijziging in de gegevens van he t 
kindercentrum. 

 
Hieronder staan de bevindingen van de toezichthouder.   

  

 

Registratie 

Bevindingen 
Twee toezichthouders van GGD regio Utrecht hebben op 27 januari 2019 een onderzoek voor 

registratie uitgevoerd. Uit de observatie op de locatie, het documentenonderzoek en een gesprek 

met de houder komt naar voren dat de houder redelijkerwijs voldoet aan de onderzochte eisen 
betreffende naleving wet- en regelgeving.  

 
Tevens is gebleken dat de houder geen handhavingstraject heeft lopen bij de andere locatie. 

 

Conclusie 
Uit het onderzoek voor registratie komt naar voren dat de houder redelijkerwijs voldoet aan de 

onderzochte eisen betreffende naleving wet- en regelgeving. 
 

 

Wijzigingen 

Bevindingen 

Tijdens het toezichtbezoek komt naar voren dat de houder van de dagopvang tijdig een 
wijzigingsverzoek heeft ingediend bij de gemeente Veenendaal. Het gaat om een wijziging van 

houder waarbij J. Hardeman de dagopvang per direct zal overnemen. 

 
Conclusie 

De huidige houder heeft samen met de nieuwe houder van de dagopvang onverwijld mededeling 
gedaan van de wijziging van houder aan het college. Dit voldoet aan de gestelde eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw Hardeman) 
 Wijzigingsformulier exploitatie 

 

Pedagogisch klimaat 
De houder dient een pedagogisch beleid te hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
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bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.  
  

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 

  

Hieronder staan de bevindingen van de toezichthouder.  
  

 

Pedagogisch beleid 

Bevindingen  

Christelijke kinderopvang Jubel! hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 
organisatie geldende beleid en het locatiegebonden beleid is beschreven.  

 
In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van: 

 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang, 
bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang; 

 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 

gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 

de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 

overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 

passende instanties voor verdere ondersteuning; 
 de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 

wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind; 
 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 

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

 de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 

aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 

minimumaantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan 
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt; 

 de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten; 

 het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra 

dagdelen; 
 de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

De houder voert dit uit, evalueert jaarlijks en stelt zo nodig bij. Daarmee voldoet het pedagogisch 

beleidsplan wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen.  
 

Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw Hardeman) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan CKO Jubel!) 
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Personeel en groepen 
Binnen de dagopvang en de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in 

vaste groepen. Op elke groep dient voldoende personeel te zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 
Elke beroepskracht dient een geldig diploma te hebben conform de cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. Daarnaast dient elke beroepskracht ingeschreven te staan in het Personenregister 
Kinderopvang (PRK). Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach begeleidt de beroepskrachten in 

hun werk. 

 
Hieronder staan de bevindingen van de toezichthouder. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bevindingen 
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de continue screening van haar 

medewerkers, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen 
of de houder, de bestuursleden en het personeel staan ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). 

 
Tijdens het toezichtbezoek heeft de toezichthouder de inschrijving in het PRK van de houder 

ingezien. Voor de medewerker die op basis van de steekproef is onderzocht, geldt dat zij staat 
ingeschreven in het PRK. Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Zodra de locatie in het Landelijk Register Kinderopvang wordt geregistreerd is het aan de houder 
het personeel aan de houder te koppelen. 

 
Conclusie 

De houder staat ingeschreven in het PRK conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Bevindingen 

De houder dient jaarlijks het verplichte minimaal aantal uren te bepalen waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches moeten worden ingezet. Tevens dient de houder te bepalen hoe deze 
uren verdeeld worden over de verschillende kindercentra. 

 
Het gaat om de verplichte rekenformule: 

 50 uur x het aantal kindercentra voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch 
beleid. 

 10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers voor de coaching van beroepskrachten. 

Het fte is en rekeneenheid waarmee de omvang van een functie wordt bepaald; 1 fte staat voor 1 
werkweek (36 uur). 

 
De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vas t te leggen en 

dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders. 
 

De inhoud van de coaching is niet beoordeeld tijdens dit onderzoek voor registratie. De nieuwe 
houder is voornemens de ontwikkeling van het beleid en de pedagogische coaching in 2020 vorm 

te geven conform de eisen van de Wet kinderopvang. Dit komt naar voren uit het interview met de 
nieuwe houder. 

 

Tevens is bekend uit het jaarlijks onderzoek van 15 januari 2020 dat de coach een geldig diploma 
voor haar functie heeft. 

 
Conclusie 
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De houder spant zich in om aan de wettelijke eisen te voldoen met betrekking tot de inzet van de 
pedagogische beleidsmedewerker voor het geven van coaching aan elke beroepskracht. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw Hardeman) 

 Personenregister Kinderopvang 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen de Wet kinderopvang zijn kwaliteitseisen opgenomen die betrekking hebben op het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid in een kindercentrum. Het doel is de veiligheid en de gezondheid 
van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

De houder dient te beschikken over een concrete beschrijving van de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s die de opvang met zich brengt, waarbij onderscheid is gemaakt in: 

  
 Risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of gezondheid. 

 Het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezigen. 

 Risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en 

waarbij de kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan. 
  

De houder dient daarnaast te beschikken over een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn of worden genomen, met als doel de 

risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of gezondheid en het risico op grensoverschrijdend 

gedrag in te perken en een handelswijze indien deze risico’s zich toch voordoen. 
  

Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen op de locatie blijvend te waarborgen is het van 
belang dat de houder samen met de beroepskrachten ervoor zorg draagt dat het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. De houder dient dit cyclische proces in het veiligheids- en gezondheidsbeleid te 

hebben beschreven. 

  
Daarnaast is onderzocht of de houder overeenkomstig de meldcode kindermishandeling handelt en 

de kennis hiervan bij de beroepskrachten bevordert. Onder de kopjes, ‘Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid’ en ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ staan de bevindingen van 

de toezichthouder. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Inleiding 

Binnen dit onderzoek is de visie van de houder op het veiligheids- en gezondheidsbeleid in kaart 

gebracht en hoe de houder ervoor zorg draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een 
cyclisch proces is. Daarnaast is op basis van een steekproef onderzocht of de houder ervoor zorg 

draagt dat op de locatie sprake is van een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid. De 
steekproef bestaat uit een speerpunt uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat tijdens het 

onaangekondigde toezichtbezoek nader onderzocht is. 

 
Bevindingen 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is er onderscheid 

gemaakt tussen risico’s met grote gevolgen, risico’s met kleine gevolgen en risico's omtrent 
grensoverschrijdend gedrag. Bij de grote risico’s staat beschreven met welke maatregelen deze 

risico’s worden geminimaliseerd. Bij de kleine risico’s wordt verwezen naar de huisregels. Hierin 

staan de afspraken die door de beroepskrachten worden gehanteerd om de kinderen te leren om 
gaan met risico’s met kleine gevolgen. 

 
Cyclisch proces 
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In het toegestuurde beleid staat het continue proces beschreven. Tijdens de teamvergaderingen 
wordt een onderdeel van het beleid en de protocollen besproken. Nieuwe beroepskrachten lezen de 

protocollen goed door. Zo zijn alle beroepskrachten op de hoogte van het actuele veiligheids-en  
gezondheidsbeleid. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is voor beroepskrachten, stagiaires en ouders inzichtelijk op 

de locatie. 

 
Conclusie 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat voldoet aan de gestelde 
eisen. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de onderzochte eisen. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met mevrouw Hardeman) 

 Observatie(s) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid veiligheid en gezondheid Jubel2020!) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

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

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

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 
 

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

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

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

kinderopvang) 

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 w ijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

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

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Christelijke kinderopvang Jubel! 
Website : https://www.kinderopvangjubel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032369832 

Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Renske Hendrika van Lonkhuijsen 

KvK nummer : 65271424 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Boetzkes 

B. Rosendal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veenendaal 

Adres : Postbus 1100 
Postcode en plaats : 3900BC VEENENDAAL 

 

Planning 
Datum inspectie : 27-01-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 10-02-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 24-02-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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