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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kindercentrum de Bloemenkinderen verzorgt vanaf september 2001 opvang in het Eindhovense 
stadsdeel Blixembosch. Het particuliere kindercentrum is gelegen in een jonge woonwijk naast 

basisschool De Vuurvlinder. Kindercentrum de Bloemenkinderen vormt samen met basisschool de 
Vuurvlinder het Spilcentrum Sprookjesbosch. De term 'SPIL' staat voor spelen, leren en integreren. 
  
Het kindercentrum heeft een moderne uitstraling en is kleurrijk ingericht, dit is onder andere te 
zien aan de gekleurde deurposten, de gekleurde trap, de geïntegreerde opbergkasten en het 
meubilair. Het pand beslaat 2 verdiepingen: op de begane grond zijn 5 groepen dagopvang 
gehuisvest en op de eerste verdieping wordt aan 4 groepen buitenschoolse opvang (BSO) en 2 

peuterwerkgroepen opvang geboden. 

  
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Vanaf 2014 is het kindercentrum als volgt 
geïnspecteerd: 
  

Soort inspectie Bevindingen 

12-08-2014 
Regulier bezoek 

Daarnaast heeft er op één item Overleg en Overreding plaatsgevonden 
tussen de toezichthouder en de houder. De houder had direct inspanningen 
verricht om de geconstateerde overtreding op de meldcode 
kindermishandeling op te lossen. Om deze reden was op dit item geen 

handhaving nodig. 
  
Handhaving 
De gemeente heeft gehandhaafd op de twee bovenstaande overtreding (12-
08-2014) middels een aanwijzing. Op 18-09-2014 heeft de gemeente een 
aanwijzing verstuurd met het verzoek de overtredingen op te lossen met 
een hersteltermijn van twee weken. De GGD heeft de opdracht gekregen na 

dit hersteltermijn opnieuw een bezoek te verrichten. 

13-10-2014 Nader 
onderzoek 
  
  

Het nader onderzoek betrof zowel een inspectiebezoek als een 
documentenonderzoek. Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat de 
houder de overtredingen heeft opgelost. Uit de gesprekken met de 
beroepskrachten bleek dat de vorige inspectie direct in het team is 

besproken en er acties zijn ondernomen om alles direct aan te passen. 

14-01-2016 
Jaarlijks onderzoek 

Tijdens deze inspectie zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake was 
van een zogeheten risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model 
risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Er is getoetst op de 
kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met het domein 
veiligheid/gezondheid en het pedagogisch beleidsplan. 

Er werd geconstateerd dat, na het toepassen van Overleg en Overreding op 
de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, de getoetste items voldeden 
aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

09-08-2016 
Incidenteel 

onderzoek, omtrent 
uitbreiding 

kindplaatsen. 

Via een wijzigingsformulier heeft de houder op 09-08-2016de gemeente 
Eindhoven laten weten per 5 september 2016 het aantal kindplaatsen te 

wijzigen van 78 naar 103. De houder is voornemens één nieuwe 
peuterwerkgroep (16 kinderen) en één nieuwe babygroep (9 kinderen) te 

starten. In totaal zal er opvang geboden worden aan 7 stamgroepen 
dagopvang (3 babygroepen en 4 peutergroepen). 
  
Conclusie 
De uitbreiding naar 103 kindplaatsen is akkoord bevonden. Er kan 

redelijkerwijs worden aangenomen dat het kindercentrum, m.b.t. de 
exploitatie van de twee nieuwe stamgroepen, gaat voldoen aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen omtrent de nieuwe 
groepsruimten.  
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Huidige inspectie 
Op maandagochtend 20 maart 2017 is de dagopvang bezocht voor een onaangekondigd onderzoek 
op kernelementen, uitgebreid met het domein veiligheid en gezondheid. 

  
Conclusie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  

Daarnaast is het domein ‘Voorschoolse educatie’ beoordeeld. 
  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). Onderstaande beschrijvingen zijn 

aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een reguliere 
maandagochtend. Zes van de zeven stamgroepen zijn tijdens de observatie geopend. Zichtbaar is 
dat er in alle groepen wordt gewerkt rondom het thema lente binnen een gestructureerde 
dagindeling is. In de peutergroepen wordt er gewerkt met dagritmekaarten middels foto's van 
de handpop 'Raai de Kraai' (methode Peuterplein). In de babygroepen wordt er zichtbaar 
aangesloten bij het bioritme en afspraken voor individuele baby's. Zo is tijdens de observatie 

zichtbaar dat een 7 maanden oude baby grove stukken banaan krijgt aangeboden, omdat de 
ouders de *'Rapley-methode' in de thuissituatie uitvoeren. De beroepskracht gaat bij het kind 
zitten en legt een stuk fruit voor het kind neer. Op deze wijze pakt het kind zelfstandig het fruit en 
brengt het naar de mond. De beroepskracht geeft tijdens het interview aan: "Zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de opvoedingsdoelen van ouders, mits dit mogelijk is binnen de professionele opvang 
waarbij de veiligheid en gezondheid van het kind centraal staat. 

  
*Volgens de Rapley-methode leert de baby op spelenderwijs met eten om te gaan. Als je een baby 
te eten geeft via de Rapley-methode, dan bied je alles in zijn geheel aan. De baby kan zo het 

product onderzoeken en bepaalt zelf hoeveel hij eet.  
  
Tijdens de observatie wordt in alle groepen aandacht besteed aan zelfstandig spel en aan 
gestructureerde activiteiten. De ruime speelhal van zowel de begane grond als eerste verdieping 

wordt dagelijks gebruikt voor diverse activiteiten. Tijdens de observatie wordt een groepsspel op 
de hal gespeeld en ontdekken kinderen diverse materialen zoals: hoepels en een opvouwbare 
cilinder. Alle groepsruimten zijn ingericht vanuit het thema lente. In elke groep staat een 
thematafel met diverse attributen van de lente, aan de muren hangen knutselwerkjes. In de 
peutergroepen staat een zelfgemaakte lange speeltafel. Op de speeltafel is kunstgras geplakt, is 
een weg geschilderd, zijn kiezeltjes aangebracht en is een dierenweide en stal. De kinderen spelen 
vol overgave met plastic dieren, poppetjes en bomen op de speeltafel. De beroepskracht gaat bij 

de kinderen zitten bij de speeltafel zitten. Af en toe stelt de beroepskracht een vraag om het spel 
te verrijken, de regie van het spel blijft bij de kinderen. 
  
In alle groepen zijn regels, afspraken en omgangsvormen herkenbaar en duidelijk voor de 
kinderen. In de peutergroepen is gezien dat tijdens het fruitmoment vaste rituelen en afspraken 
worden nageleefd. Zo weten alle kinderen dat: 

 er een lied voor het fruit eten wordt gezongen; 

 kinderen om de beurt een stuk fruit mogen pakken; 
 als kinderen nog een stuk fruit willen, ze op hun beurt moeten wachten of het even netjes 

moeten vragen aan de beroepskracht; 
 als kinderen een stukje fruit hebben aangeraakt, dan moeten ze dit stukje ook pakken. 
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Doordat de vaste rituelen bij het fruit eten bekend zijn, kan de beroepskracht de tijd besteden om 
met de kinderen in gesprek te gaan. Er worden volop gesprekjes gevoerd over de lente. Kinderen 

brengen zelf onderwerpen in zoals: 'vogels, kalfjes geboren, bloemen, etc.'  De 
beroepskrachten luisteren aandachtig en betrekken andere kinderen bij het verhaal: "<Naam kind, 
heb jij ook al vogels horen fluiten?"   

  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan  
Uit de observatie in de stamgroepen en het interview met de beroepskrachten blijkt dat houder er 
voldoende zorg voor draagt dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van het 
pedagogisch beleidsplan. Tijdens teamoverleg staan pedagogische werkwijzen en het pedagogisch 
beleid centraal. Daarnaast ligt in het kantoor het pedagogisch beleidsplan ter inzage. 
  

De houder draagt er zorg voor dat medewerkers jaarlijks bijscholing volgen rondom pedagogisch 
handelen. Zo hebben alle beroepskrachten van de babygroepen de training 'VVE voor baby's' 
gevolgd. Na het volgen van deze training zijn alle beroepskrachten bewust gaan kijken naar de 
inrichting van de babygroepen bekeken door de ogen van de baby. Daarnaast gaan de 
beroepskrachten vaker bij de baby's op de grond zitten, zodat ze zich volledig beschikbaar stellen 
voor de baby's. Het begeleiden van baby's in hun spel verloopt hierdoor veel meer vanuit de regie 

en het ontwikkelingsniveau van het kind. 

  
Naast het pedagogisch werkplan staat teambuilding bij de Bloemenkinderen centraal. Jaarlijks 
organiseert de houder een weekendje weg voor het personeel (27 medewerkers), rondom een 
thema. Tijdens de observatie is de soepele team samenwerking zichtbaar. Men vraagt elkaar om 
hulp, er is een gemoedelijke sfeer en een duidelijke taakverdeling. De sfeer voelt hierdoor huiselijk. 
   

Conclusie 
Tijdens de observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 
van normen en waarden. 
 
 
Voorschoolse educatie 

De dagopvang locatie De Bloemenkinderen is per 01-01-2015 formeel geregistreerd als een 
voorschoolse voorziening. 
  
Omvang voorschoolse educatie 
In alle drie peutergroepen wordt voorschoolse educatie geboden. Echter zijn de openingstijden van 

de groepen verschillend. 

 De peuterwerk groep Paars is vijf ochtenden geopend van 08.30 uur tot 11.30 uur. De VVE-
geïndiceerde kinderen kunnen vier dagdelen deelnemen, zodat zij een voorschools aanbod 
krijgen van minimaal 12 uur per week. 

 De peuterwerkgroep blauw is op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 08.30 uur tot 
11.30 uur. Er worden geen kinderen met een VVE-indicatie geplaatst. 

 De peutergroepen Oranje en Blauw zijn 5 dagen per week geopend.Ook in deze groepen vindt 
het aanbod voorschoolse educatie voornamelijk plaats in de ochtenden. Daarnaast worden er 

in de middag tevens gestructureerd activiteiten aangeboden, echter is dit afhankelijk van het 
slaappatroon van de kinderen en de spanningsboog in de middag. Er wordt voldaan aan een 
aanbod van minimaal 11 uur per week. 

 
Groepsgrootte 
De peutergroepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. Per 8 kinderen is er één beroepskracht 
voorschoolse educatie aanwezig.  

  
Opleidingseisen voorschoolse educatie 

De beroepskrachten voorschoolse educatie beschikken allen over een diploma conform de cao 
kinderopvang. Daarnaast hebben zij allen een VVE scholing afgerond (11 beroepskrachten): 
 Basistraining Voor- en Vroegschoolse educatie; 
 of Methodisch werken met Peuterplein, 2013.  
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Opleidingsplan 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het schooljaar 2016-2017. In het opleidingsplan 

staat benoemd: 
 Cursus verdieping Peuterplein voor alle beroepskrachten dagopvang; 
 Een vier uur durende workshop kinderopvang in beweging. Aan het einde van de workshop zijn 

deelnemers in staat om zelfstandig beweegactiviteiten aan te bieden; basiskennis en kunde toe 
te passen bij verschillende leeftijdsgroepen; en eenvoudig zelf nieuwe  activiteiten en variaties 
bedenken door handige ezelsbruggetjes. Tot slot leren ze werken met de Kinderopvang in 
Beweging applicatie op de tablet. 

 Een training voor de houder en coördinator: Training – Hoe integreer ik beleid in mijn vestiging 
en team als een manier van werken?  Gericht op theorie VVE naar de praktijk brengen; 
gedragen door de pedagogische medewerkers zelf. Op een positieve manier bezig zijn met de 

vertaalslag van theorie naar pedagogisch handelen. 
  
Methode voorschoolse educatie 
Bij de dagopvang locatie De Bloemenkinderen wordt gewerkt met de methode Peuterplein. 
  
Er is voor deze methode gekozen om de doorgaande lijn met de naast gelegen basisschool De 

Vuurvlinder te creëren. De basisschool werkt met de vroegschoolse methode Kleuterplein. Naast 

het werken met de activiteitenstructuur van Peuterplein, werkt het kindercentrum ook met het 
observatiesysteem van Peuterplein. Alle peuters worden minimaal 1 keer per jaar geobserveerd. 
  
De activiteitenstructuur van Peuterplein werkt themagericht en heeft een duur van 4 tot maximaal 
6 weken. De thema's worden zoveel mogelijk afgestemd op die van de basisschool. 
Tijdens de inspectie staat het thema lente centraal. Dit is zichtbaar in alle groepen door: 

knutselwerkjes, thematafel, woordkaarten en foto's, raamschilderingen en diverse prentenboeken. 
De beroepskrachten maken gebruik van het bronnenboek van Peuterplein om de activiteiten te 
bepalen en voorbereiden. Raai de Kraai (handpop) wordt gebruik als sleutelfiguur om het thema te 
bespreken met kinderen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Xandra Blom- van Esch) 

 Interview (beroepskrachten, Mw. E. Boekel (assistent leidinggevende Bloemenkinderen)) 
 Observaties (20-03-2017, 9.00-11.30 uur. Alle groepen) 
 Website (www.debloemenkinderen.nl) 

 VVE-certificaten (alle beroepskrachten peutergroepen) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2016-2017, vastgesteld met de basisschool (de 

Vuurvlinder)) 
 
Observatie groepen dagopvang 
  

Groep Paars 

Leeftijd kinderen 2,3 - 4 jarigen 

Aantal aanwezige kinderen  12 kinderen ( 4 indicatie) 

Aantal aanwezige PM'ers  2 pm'ers 

  

Groep Blauw begane grond 

Leeftijd kinderen 2,3 - 4 jarigen 

Aantal aanwezige kinderen  16 

Aantal aanwezige PM'ers  2 pm'ers 

  

Groep Oranje 

Leeftijd kinderen 2,3- 4 jarigen 

Aantal aanwezige kinderen  14 

Aantal aanwezige PM'ers  2 pm'ers 

  

Groep Rood 

Leeftijd kinderen 0-2,3 jarigen 

Aantal aanwezige kinderen  11 

Aantal aanwezige PM'ers  3 pm'ers 

  

Groep Groen 

Leeftijd kinderen 0-2,3 jarigen 

Aantal aanwezige kinderen  4 

Aantal aanwezige PM'ers  1 pm'er 

  

Groep Geel 

Leeftijd kinderen 0-2,3 jarigen 

Aantal aanwezige kinderen  9 

Aantal aanwezige PM'ers  2 pm'ers 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
Tijdens de inspectie is een steekproef genomen van VOG's van 6 werkzame beroepskrachten op de 
dagopvang. Zij beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag (in het kader van de 
continue screening). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

Tijdens de inspectie is een steekproef genomen van diploma's van 6 werkzame beroepskrachten in 

de dagopvang. De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de 
cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
Het kindercentrum bestaat sinds september 2016 uit 7 stamgroepen. 

  

Groepsruimte Leeftijd 
kinderen  

Max. aantal 
kinderen 

Bijzonderheden 

Geel 0-3 15  begane grond 

Rood 0-3 15  begane grond 

Blauw 2,3 -4 16  begane grond 

Oranje 2,3 -4 16  begane grond 

Paars 2,3 -4 16 1e verdieping, ruimte wordt na peuteropvang 
gebruikt voor BSO 

Blauw (nieuwe 
groep) 

2,3 -4 16 Nieuwe groep (01-09-2016), 1e verdieping, 
ruimte wordt na peuteropvang gebruikt voor 

BSO 

Groen (nieuwe 
groep) 

0-2 9 Nieuwe groep (01-09-2016), begane grond 

  
 

Beroepskracht-kindratio 
Tijdens de dag van de inspectie (maandag 20-03-2017) blijkt dat er voldoende beroepskrachten 
ingezet worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Xandra Blom- van Esch) 

 Interview (beroepskrachten, Mw. E. Boekel (assistent leidinggevende Bloemenkinderen)) 
 Observaties (20-03-2017, 9.00-11.30 uur. Alle groepen) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (6 beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (6 beroepskrachten) 
 Presentielijsten (20-03-2017) 

 Personeelsrooster (20-03-2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

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

volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of 
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid. 
  
Dit domein wordt in 2017 door de toezichthouder kinderopvang extra getoetst wegens de 
uitbreiding van 2 groepen dagopvang in september 2016. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De houder van de Bloemenkinderen maakt voor de afname van de risico-inventarisatie gebruik van 
de digitale risico-monitor Kinderopvang ontwikkeld door de Stichting Consument en Veiligheid en 
het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. 
De risico-inventarisatie is in maart 2017 uitgevoerd. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid is een actieplan opgesteld en zijn huisregels bijgesteld. 

  
'Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen kinderopvang' 
Het kindercentrum heeft voor alle babygroepen in 2016 nieuwe kinderbedden aangeschaft. Ten 
tijde van de inspectie loopt de certificeringsprocedure van de bedden. De houder heeft zodoende 
acties uitgezet om de huidige bedden te toetsen conform de Warenwetregeling nadere eisen 
kinderbedden en boxen kinderopvang. Tijdens de volgende inspectie wordt getoetst of deze actie is 

afgerond. 
  
Uitvoering beleid veiligheid en gezondheid 
Tijdens het interview met de beroepskrachten zijn de onderstaande onderwerpen besproken. 
Beroepskrachten konden tijdens het interview en de observatie aantoonbaar maken dat er wordt 
gehandeld conform het beleid veiligheid en gezondheid: 

- beleid handen wassen; 
- beleid hygiëne beddengoed; 
- voedingsbeleid; 
- beleid op bewaren moedermelk en producten in de koelkast; 
- ongevallenregistratie; 
- beleid op veilig slapen; 

- medicijnverstrekking; 

- preventie infectieziektenuitbraak; 
- afspraken en regels omtrent het veilig gebruik van materialen in de groepsruimten en 
buitenruimten. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
Het kindercentrum gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd 

op de basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). 
  
Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en 
bekend met het stappenplan. De leidinggevende van het kindercentrum is de aandachtsfunctionaris 
Meldcode kindermishandeling. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Xandra Blom- van Esch) 

 Interview (beroepskrachten, Mw. E. Boekel (assistent leidinggevende Bloemenkinderen)) 
 Observaties (20-03-2017, 9.00-11.30 uur. Alle groepen) 
 Sociale kaart (2013) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (maart 2017) 
 Actieplan veiligheid (maart 2017) 
 Actieplan gezondheid (maart 2017) 
 Huisregels/groepsregels (maart 2017) 
 Meldcode kindermishandeling (2013) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

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

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

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

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

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

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

peuterspeelzaalwerk) 

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

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Bloemenkinderen 

Website : http://www.debloemenkinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 103 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Bloemenkinderen B.V. 

Adres houder : Ernani 24 
Postcode en plaats : 5629NB Eindhoven 
Website : www.debloemenkinderen.nl 
KvK nummer : 17131489 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Verone van Kilsdonk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2017 
Zienswijze houder : 19-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 19-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 


