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Samenvatting 
 

Toezichthouders van de Inspectie Kinderopvang voeren jaarlijks inspectieonderzoeken uit bij 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties en beoordelen of zij verantwoorde 

kinderopvang, zoals gesteld in de Wet kinderopvang, bieden. In het inspectierapport worden 

vervolgens de bevindingen met betrekking tot het naleven van de kwaliteitseisen vastgelegd 

en wordt een advies uitgebracht aan de betreffende gemeente.  

 

Per 1 januari 2012 is de wijze waarop het toezicht op kindercentra plaatsvindt veranderd. 

GGD Nederland heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

een nieuw model risicogestuurd toezicht ontwikkeld.  

 

Onderdeel van het nieuwe model risicogestuurd toezicht is dat toezichthouders naast de 

gebruikelijke checklist ook een risicoprofiel opstellen na in ieder geval het jaarlijkse 

inspectiebezoek. Het risicoprofiel is opgebouwd uit de volgende zeven indicatoren: ‘Naleving 

van de beroepskracht-kind-ratio’, ‘Pedagogisch beleid en praktijk’, ‘Veiligheid en gezondheid 

in de praktijk’, ‘Klachten en/of signalen en hun afhandeling’, ‘Personeelsverloop en 

personeel’ en ‘Intern kwaliteitsbeleid en Handhaving en naleving’. Met behulp van deze 

indicatoren wordt een inschatting gemaakt van het risico dat een kindercentrum de 

kwaliteitseisen (niet) naleeft, waardoor het toezicht van de eerstvolgende inspectie meer op 

maat kan worden afgestemd. De uitkomst van het risicoprofiel (de kleur groen, geel, oranje of 

rood) bepaalt vervolgens de inspectieactiviteit zoals de omvang, diepgang, frequentie en het 

soort onderzoek van het inspectiebezoek van het volgende jaar. Zo krijgen rode locaties 

intensiever toezicht dan oranje, gele of groene locaties. 

 

De inspectierapporten en risicoprofielen van 130 kinderdagverblijven en buitenschoolse 

opvanglocaties in de regio Amsterdam zijn geanalyseerd om te onderzoeken of beiden 

gerelateerd zijn aan elkaar. Vervolgens is onderzocht of het risicoprofiel het vermogen heeft 

om te voorspellen. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen het voorspellend vermogen 

van het risicoprofiel en het voorspellend vermogen van het inspectierapport van het 

voorgaand inspectieonderzoek.  

 

De uitkomst van het risicoprofiel blijkt gerelateerd aan de uitkomst van het inspectierapport. 

Een aantal indicatoren van het risicoprofiel blijken echter niet of zwak gerelateerd aan de 

uitkomst van het inspectierapport, zoals de indicatoren ‘Klachten en/ of signalen en hun 

afhandeling’ en ‘Personeelsverloop en personeel’. De indicatoren ‘Pedagogisch beleid en 

praktijk’ en ‘Veiligheid en gezondheid in de praktijk’ zijn sterk gerelateerd aan de uitkomst 

van het inspectierapport. Ook heeft het risicoprofiel een voorspellend vermogen met 

betrekking tot de uitkomst van het inspectierapport dat in hetzelfde jaar is opgesteld, de 

voorspellende waarde ligt hoger dan de voorspellende waarde van het voorgaande 

inspectierapport.  

Een opvallend resultaat is de geringe mate waarin kindercentra voldoen aan de kwaliteitseisen 

met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Dit blijkt uit de analyses die zijn gedaan om de 

samenhang tussen de uitkomst van het risicoprofiel en de uitkomst van het inspectierapport te 

onderzoeken.  

 

Een kanttekening bij het onderzoek is dat de risicoprofielen en inspectierapporten op 

hetzelfde moment, naar aanleiding van hetzelfde inspectieonderzoek zijn opgesteld. Een 

aanbeveling is daarom om met vervolgonderzoek te analyseren of het voorspellend vermogen 

van het risicoprofiel ook standhoudt in de toekomst. Overige aanbevelingen zijn: 
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kwaliteitseisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid opnemen in inspectieactiviteit bij 

groene locaties, verwijderen van de indicator Klachten en/ of signalen en hun afhandeling, 

aanpassen van de indicator Personeelsverloop en personeel en toevoegen van een categorie 

‘niet van toepassing’ in het inspectierapport. 
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1 Inleiding 
 
Kinderopvangcentra waaronder kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang worden 

jaarlijks geïnspecteerd op de kwaliteitseisen door de plaatselijke GGD. De resultaten hiervan 

worden vastgelegd in het inspectierapport. Het toezicht vindt plaats volgens de richtlijnen van 

het zogenaamde inspectieregime uitgezet door GGD Nederland. Er vinden echter continu 

veranderingen plaats, bijvoorbeeld doordat nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de 

kinderopvang met grote regelmaat wordt geïntroduceerd.  

 

Op 1 januari 2012 heeft het inspectieregime wederom een nieuwe invulling gekregen, het 

nieuwe model risicogestuurd toezicht. Onderdeel hiervan is dat toezichthouders naast de 

gebruikelijke checklist ook een risicoprofiel opstellen na een inspectie. Met dit risicoprofiel 

wordt een inschatting gemaakt van het risico dat een kindercentrum niet voldoet aan de 

kwaliteitseisen, waardoor het toezicht van de eerstvolgende inspectie meer op maat kan 

worden afgestemd.  

 

Ten behoeve van de effectiviteit van het nieuwe model risicogestuurd toezicht is het echter 

van belang om vast te stellen dat de uitkomst van het risicoprofiel gerelateerd is aan de 

naleving van de kwaliteitseisen. De GGD Amsterdam, Hygiëne en Inspectie, heeft daarom het 

huidige onderzoek opgezet om te analyseren in hoeverre de uitkomst van het risicoprofiel 

gerelateerd is aan de uitkomst van het inspectierapport en in hoeverre het risicoprofiel het 

vermogen heeft de kans op naleving van de kwaliteitseisen te voorspellen.  

Voortbordurend op de vraag met betrekking tot het voorspellend vermogen van het 

risicoprofiel rees de vraag of er sprake is van een samenhang tussen de uitkomst van het 

voorgaande inspectierapport en de uitkomst van het huidige inspectierapport. Een aanvullend 

onderzoeksdoel is daarom te onderzoeken of en in hoeverre het inspectierapport van de 

voorgaande inspectie een voorspellend vermogen heeft met betrekking tot het niet naleven 

van de kwaliteitseisen.  

 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd om de samenhang tussen de meetinstrumenten te 

onderzoeken:  

 

1) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en de uitkomst van het 

inspectierapport? 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het naleven van de 

kwaliteitseisen? 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het advies tot 

handhaven? 

2) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het aantal geconstateerde 

overtredingen in het inspectierapport? 

3) Is er sprake van een verbetering van de naleving van de kwaliteitseisen sinds de vorige 

inspectie? 

4) Heeft het risicoprofiel voorspellend vermogen? En ligt dit hoger dan het voorspellend 

vermogen van het voorgaande inspectierapport?  

 



7 

 

Dit onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd:  

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe het toezicht op kindercentra eruit ziet zowel voor als na de 

implementatie van het nieuwe model risicogestuurd toezicht. Tevens wordt specifiek ingegaan 

op de implementatie in de gemeente Amsterdam. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de data 

van het onderzoek zijn verzameld en welke analyses zijn toegepast. Hoofdstuk 4 bevat een 

overzicht van de resultaten van de analyses die gedaan zijn met de risicoprofielen en de 

inspectierapporten van de voorgaande en huidige inspecties. De conclusie en aanbevelingen 

staan weergegeven in hoofdstuk 5.   

 

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de afdeling Research & Development van de 

GGD Amsterdam.  
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2 Risicogestuurd toezicht op kinderdagverblijven en 

buitenschoolse-opvanglocaties 

 
2.1 Achtergrondinformatie 

 

Het inspectieonderzoek in het kort 

In opdracht van gemeenten voeren de lokale GGD-en minimaal jaarlijks een 

inspectieonderzoek uit bij kinderdagverblijven en buitenschoolse-opvanglocaties. Tijdens 

deze jaarlijkse inspectie wordt getoetst of een kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen 

zoals gesteld in de Wet kinderopvang (Wko). De uitkomst van het inspectieonderzoek wordt 

vastgelegd in het inspectierapport.  

In het inspectierapport zijn de kwaliteitseisen uit de Wko ondergebracht in zeven domeinen, 

zie figuur 1. Onder elk domein hangen subdomeinen die vervolgens weer bestaan uit een 

aantal voorwaarden
1
. Toezichthouders geven per voorwaarde aan of een kindercentrum 

voldoet, niet voldoet of dat de voorwaarde niet is beoordeeld. In het rapport komt vervolgens 

een overzicht van de bevindingen te staan en een advies aan de gemeente met betrekking tot 

het wel of niet starten van een handhavingstraject.  

 

 
Domein 1: Ouders 

Hier vallen onder andere voorwaarden met betrekking tot het adviesrecht van de oudercommissie en 

de informatievoorziening aan ouders onder.   

Domein 2: Personeel 

Hieronder vallen onder andere voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag en de 

beroepskwalificatie van de beroepskrachten.  

Domein 3: Veiligheid en Gezondheid 

Voorwaarden met betrekking tot (de uitvoering van) het veiligheid- en gezondheidsbeleid vallen onder 

dit domein.  

Domein 4: Accommodatie en inrichting 

De voorwaarden hieronder hebben betrekking op de binnen- en buitenruimtes waar het kindercentrum 

gebruik van maakt.  

Domein 5: Groepsgrootte en Beroepskracht-kind-ratio  
Hieronder vallen onder andere voorwaarden met betrekking tot het aantal leidsters in verhouding tot 

(de leeftijd van) het aantal kinderen op de groep. 

Domein 6: Pedagogisch beleid en praktijk 
Hieronder vallen onder andere voorwaarden met betrekking tot de visie en werkwijze van het 

kindercentrum en het pedagogisch handelen van de beroepskrachten. 

Domein 7: Klachtenregeling 
Hieronder vallen de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop klachten worden afgehandeld 

binnen het kindercentrum.  

 
Figuur 1. De 7 domeinen zoals verdeeld in het inspectierapport.  

 

                                                
1 Zie bijlage 7.1 voor een overzicht van alle domeinen en voorwaarden waarop getoetst kan worden. 
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2.2 Het inspectieregime   

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan GGD Nederland de opdracht 

gegeven om het toezicht op kindercentra, het inspectieregime, op zo efficiënt mogelijke wijze 

in te zetten. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe model 

risicogestuurd toezicht op 1 januari 2012
2
.  

 

Het inspectieregime tot aan januari 2012 in Amsterdam 

Het model risicogestuurd toezicht is geen nieuw concept. Al sinds 2009 vindt het toezicht op 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang plaats volgens het model risicogestuurd 

toezicht. Onder het motto ‘meer toezicht waar nodig en minder waar mogelijk’ is het model 

ontwikkeld om toezichtinspanningen effectiever in te kunnen zetten. Tot aan 2012 zag het 

inspectieregime in Amsterdam er als volgt uit:  

 

Het ene jaar werd getoetst op alle voorwaarden, de zogenaamde reguliere inspectie. Het 

andere jaar werd getoetst op kernzaken en aandachtspunten (naar aanleiding van bijvoorbeeld 

de vorige inspectie), de zogenaamde basisinspectie.    

De reguliere inspectie werd ongeveer twee maanden van tevoren aangekondigd aan de houder 

van een kindercentrum. De basisinspectie vond juist onaangekondigd plaats. De uitkomst van 

beide soorten onderzoek was (en is nog steeds) het advies aan de gemeente. De aard en/ of 

frequentie van het aantal geconstateerde overtredingen kon leiden tot een advies tot wel of 

niet handhaven. Toezichthouders (in Amsterdam) hadden tevens de mogelijkheid een 

hersteltermijn af te geven indien de aard van de overtreding(en) dit redelijkerwijs toeliet. Na 

afloop van het hersteltermijn werd dan door de toezichthouder een nader onderzoek 

uitgevoerd om te beoordelen of de overtredingen inmiddels opgelost waren. Was dit niet het 

geval, dan werd alsnog geadviseerd om te handhaven.  

 
Het inspectieregime vanaf januari 2012 (landelijk) 

Voor het nieuwe model risicogestuurd toezicht geldt nog steeds het uitgangspunt: meer 

toezicht waar nodig en minder waar mogelijk. Echter ligt de nadruk nu meer op intensiever 

toezicht op kindercentra waar een verhoogd risico op het niet naleven van de kwaliteitseisen 

bestaat. Tevens is het uitgangspunt dat alle inspecties onaangekondigd uitgevoerd worden, 

waarmee de toezichthouder een realistischer beeld krijgt van de dagelijkse praktijk.  

Hoe aan het nieuwe model risicogestuurd toezicht verder wordt vormgegeven is afhankelijk 

van de (financiële) afspraken die binnen elke gemeente gemaakt zijn. Hieronder volgt een 

beschrijving van de wijze waarop de gemeente Amsterdam het nieuwe model heeft 

geïmplementeerd.  

 

2.3 Risicogestuurd toezicht in Amsterdam  

 

Het risicoprofiel 

Om het risico op het niet naleven van de kwaliteitseisen per kindercentrum in kaart te brengen 

heeft GGD Nederland het model risicoprofiel ontwikkeld
3
. Het risicoprofiel is een hulpmiddel 

waarmee een inschatting wordt gemaakt of een houder verantwoorde kinderopvang biedt en 

                                                
2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Inleiding op risicogestuurde toezicht op de kwaliteit van de 

kinderopvang 
3 GGD Nederland. Handleiding model risicoprofiel inspectie kinderopvang. Oktober 2011  
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blijft bieden. Het geeft geen oordeel over de kwaliteit die geboden wordt, deze wordt getoetst 

tijdens het inspectieonderzoek. De uitkomst van het risicoprofiel wordt vervolgens gebruikt 

om de inspectieactiviteiten voor het komende jaar voor iedere locatie op maat in te zetten. 

Locaties met een verhoogd risico op het niet naleven van de kwaliteitseisen zullen bij het 

volgende inspectiebezoek intensiever toezicht krijgen en locaties met een lagere kans op het 

niet naleven van de kwaliteitseisen krijgen minder intensief toezicht. Zo kunnen locaties die 

relatief slecht scoren meerdere malen per jaar geïnspecteerd worden, doordat het toezicht op 

de locaties die relatief goed scoren minder intensief en/ of minder vaak plaatsvindt.  

 

Het risicoprofiel is opgebouwd uit zeven indicatoren:  

 Naleving van de beroepskracht-kind-ratio 

 Pedagogisch beleid en praktijk  

 Veiligheid en gezondheid in de praktijk 

 Klachten en/of signalen en hun afhandeling 

 Personeelsverloop en personeel  

 Intern kwaliteitsbeleid 

 Handhaving en naleving 

 

Aan elke indicator zijn vragen gekoppeld die gericht zijn op de inspectiehistorie, externe 

informatie en de nalevingsbereidheid.  

 

 
 

Figuur 2. Voorbeeld opbouw risicoprofiel: Indicator Naleving beroepskracht-kind-ratio
4
. Het gearceerde niveau betreft de 

aanvulling zoals toegepast in Amsterdam. 

                                                
4 Zie bijlage 7.4 voor een uitgebreide uitwerking van het risicoprofiel zoals toegepast in de Gemeente 

Amsterdam.  
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De gemeente Amsterdam hanteert het risicoprofiel dat is opgesteld door GGD Nederland 

alleen wijkt deze op enkele punten af waaronder de wijze waarop het wordt ingevuld. In 

Amsterdam is namelijk minder ruimte voor individuele afwegingen van de inspecteurs om zo 

een eenduidige invulling te bevorderen. Het risicoprofiel is vervolgens als volgt opgebouwd: 

De vragen die gekoppeld zijn aan de indicatoren (het tweede niveau in figuur 2) zijn in 

Amsterdam opnieuw onderverdeeld in vier verschillende levels: ‘zeer zwak’, ‘zwak’, 

‘redelijk’ en ‘sterk’ (zie het derde en gemarkeerde niveau in figuur 2). In elk level worden een 

aantal wenselijke en onwenselijke situaties gepresenteerd. Toezichthouders dienen te 

beoordelen of deze situaties van toepassing zijn op het kindercentrum door aan elke situatie 

een label toe te kennen. Het label ‘groen’ (deze situatie is wenselijk en van toepassing op het 

kindercentrum) of ‘rood’ (deze situatie is niet wenselijk en van toepassing op het 

kindercentrum). Elke situatie die een ‘groen’ label krijgt, levert het kindercentrum punten op. 

Indien alle situaties binnen één level het label ‘groen’ krijgen dan gaat de vragenlijst door 

naar het volgende level. Indien binnen één level minimaal één situatie  het label ‘rood’ krijgt 

dan stopt de vragenlijst op dat betreffende level.  

 

Alle indicatoren worden op deze wijze beoordeeld en op basis van de verkregen punten 

ingedeeld in één van de volgende vier kleuren: ‘groen’ voor een indicator als er geen reden is 

tot zorg; noch over de actuele situatie noch over de nabije toekomst. Als er geen reden is tot 

zorg over de actuele situatie, maar wel reden tot lichte zorg over de nabije toekomst, dan 

scoort een locatie geel voor de desbetreffende indicator. ‘ Oranje’ indien er lichte zorg over de 

actuele situatie en zorg over de nabije toekomst bestaat. Locaties waarbij zorg of serieuze 

zorg over de actuele situatie en serieuze zorg over de nabije toekomst bestaat scoren rood 

voor de desbetreffende indicator. Zie tabel 1 voor een overzicht van de puntenverdeling per 

indicator.  
 

 
Tabel 1. Puntenverdeling per indicator  

Kleur Indicator risicoprofiel rood oranje geel groen 

Naleving beroepskracht-kind-ratio      

Pedagogisch beleid en praktijk 0 -10 11 – 18 19 – 25 26 - 28 

Klachten en/ of signalen en hun 

afhandeling  

    

Intern kwaliteitsbeleid     

Veiligheid en gezondheid in de 

praktijk  

0 - 12 13 – 22 23 – 32 33 - 35 

Personeelsverloop en personeel 0 -14 15 – 26 27 – 38 39 - 42 

Handhaving en naleving 0 - 4 5 – 8  9 -12 13 - 14 

 

In de gemeente Amsterdam vullen toezichthouders tevens een achtste indicator in namelijk, 

‘Extra informatie Amsterdam’. Deze indicator meet in hoeverre kindercentra rekening houden 

met of voldoen aan: het vierogenprincipe/ transparantie van het gebouw, de aanwezigheid van 

een vertrouwenspersoon binnen de organisatie, de aanwezigheid van een klachtencoördinator 

en de kennis van beroepskrachten met betrekking tot het protocol kindermishandeling. Deze 

onderwerpen vloeien voort uit de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport van de 

Commissie Gunning
5
. Omdat deze indicator niet meeweegt in de bepaling van de 

centrumkleur is het in het huidige onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.  

 

                                                
5 Rapport onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam 2011 
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Op basis van de indicatorkleuren wordt vervolgens met behulp van een formule de 

centrumkleur bepaald. De formule zoals deze vastgesteld is in de gemeente Amsterdam wijkt 

af van het landelijk model zoals vastgesteld door GGD Nederland. Deze aangepaste formule 

is ontwikkeld om het onderscheidend vermogen van het risicoprofiel te verhogen. Zie tabel 2 

voor de wijze waarop de centrumkleur wordt berekend volgens het landelijk model en volgens 

de Amsterdamse formule.  
 
Tabel 2. Berekening centrumkleur conform het landelijke model en in Amsterdam 

 Formule conform 

landelijk model/ formule 
in Amsterdam 

Formule conform 

landelijk model 

Formule in Amsterdam  

Indicatorkleur Score per indicatorkleur Score per centrumkleur Score per centrumkleur 

groen 0  0 - 1 0 - 10 

geel  1 2 - 7 11 - 28  

oranje 7 8 - 14 29 - 45 

rood 14 ≥ 15 46 - 98  

 

Een locatie die op vijf indicatoren ‘geel’ scoort en op twee indicatoren ‘oranje’, scoort dus in 

totaal (5 x 1) + (2 x 7) = 19 punten. Deze locatie krijgt met 19 punten een rode centrumkleur 

volgens het landelijke model en een gele centrumkleur volgens de Amsterdamse formule.  

 

Per centrumkleur zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot de omvang, diepgang, 

frequentie en het type onderzoek. Zie figuur 3 voor een overzicht van de inspectieactiviteit 

gekoppeld aan de centrumkleuren.  
 

Groen: 6 uur inspectietijd   

Uitsluitend een aantal voorwaarden met betrekking tot het personeel, de groepsgrootte en 

beroepskracht-kind-ratio en de pedagogische praktijk dienen onderzocht te worden.  

Geel: 10 uur inspectietijd 

Naast de voorwaarden die bij groene kindercentra onderzocht dienen te worden, wordt bij gele 

kindercentra ook getoetst of voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot de informatie aan 

ouders en de voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Oranje: 16 uur inspectietijd 

Naast de voorwaarden die bij gele kindercentra onderzocht dienen te worden, worden bij oranje 

kindercentra ook getoetst of een locatie voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot het 
pedagogisch beleid.  

Rood: 30 uur inspectietijd 

Dit is een regulier jaarlijks onderzoek waarbij, net als in voorgaande jaren, alle voorwaarden uit de 
Wko getoetst worden. Doordat er meer uren staan voor oranje en rode locaties hebben toezichthouders 

de mogelijkheid meerdere malen in een jaar een locatie te bezoeken. 
 

 
Figuur 3. Schema inspectieactiviteit in Amsterdam3 

 

Implementatie nieuwe model risicogestuurd toezicht in de gemeente Amsterdam 

In september 2011 is de gemeente Amsterdam reeds gestart met de implementatie van het 

nieuwe model. GGD Amsterdam heeft sindsdien na elke jaarlijkse inspectie het risicoprofiel 

ingevuld met uitzondering van kindercentra die pas geopend zijn. Deze kindercentra worden 

het eerste jaar van exploitatie getoetst op alle voorwaarden en pas na het tweede volledige 

jaarlijkse inspectieonderzoek wordt een risicoprofiel ingevuld.  
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Vanaf 1 januari 2012 worden de jaarlijkse inspecties uitgevoerd conform het schema 

inspectieactiviteit (figuur 3). Na elk inspectieonderzoek wordt een inspectierapport 

vastgesteld en wordt het risicoprofiel ingevuld. In tegenstelling tot eerdere jaren is er geen 

mogelijkheid meer tot het geven van hersteltermijnen door de toezichthouder zelf. Een 

overtreding van één of meer van de onderzochte voorwaarden, leidt tot het advies tot 

handhaven aan de gemeente oftewel het Bureau Handhaving Kinderopvang
6
 (BHK). Indien 

het BHK het advies overneemt, begint de eerste fase van het handhavingstraject. De eerste 

fase is meestal in de vorm van een aanwijzing met hersteltermijn
7
. Indien de aanwijzing niet 

leidt tot verbetering van de situatie, dan kunnen in de tweede en derde fase zwaardere sancties 

worden opgelegd.
8
 

 

Aan de hand van de uitkomst van het risicoprofiel wordt vervolgens het inspectieregime 

voor het volgende jaar bepaald. In de huidige studie is onderzocht of het risicoprofiel een 

goed hulpmiddel blijkt om de kans op naleving in de kinderopvang te voorspellen.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
6 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. 

December 2011.  
7 Het handhavingstraject is ten tijde van het onderzoek aan verandering onderhevig en wijkt af van bovenstaande 

beschrijving.  
8 Gemeente Amsterdam. Afwegingsmodel sanctionering kinderopvang. November 2011. 
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3 Methode van onderzoek 

 
Het huidige onderzoek is verkennend en richt zich op zowel de samenhang tussen de uitkomst 

van het risicoprofiel en het inspectierapport, als de samenhang tussen de uitkomsten van twee 

jaarlijkse inspectierapporten. 

 

3.1 Samenstelling steekproef  

 

De steekproef besloeg 130 kindercentra (84 kinderdagverblijven (kdv’s), 46 buitenschoolse 

opvangcentra (bso’s) in Amsterdam en randgemeenten Diemen, Uithoorn, Aalsmeer en 

Amstelveen die in de periode september 2011 tot augustus 2012 zijn geïnspecteerd. De data is 

in twee delen verzameld. In de startfase is data verzameld op basis van het criterium dat een 

risicoprofiel en een (ontwerp-)rapport beschikbaar was (N = 103). Hierbij is rekening 

gehouden met de verdeling van de centrumkleuren in de praktijk. Tijdens de analysefase 

bleek het aantal kindercentra bij een aantal indicatorkleuren te laag om een vergelijking te 

kunnen maken tussen de centrumkleuren. Om deze reden is de dataset in augustus 2012 

aangevuld met 27 locaties om de verhouding tussen de centrumkleuren beter in beeld te 

brengen. Een overzicht van de kleurenverdeling in de Amsterdam en randgemeenten ten tijde 

van de dataverzameling in augustus 2012 is weergegeven in figuur 4.  

 

22%

40%

23%

15%

Verdeling centrumkleuren risicoprofiel in de 
steekproef

 
Figuur 4. Kleurenverdeling in de steekproef (augustus 2012).  

 

3.2 Dataverzameling 

 

De gegevens zijn afkomstig uit twee bronnen, namelijk het risicoprofiel van de laatste 

inspectie en de inspectierapporten van de huidige en voorgaande inspectie van de 

kindercentra. De scores van de (indicatoren van de) risicoprofielen waren reeds beschikbaar in 

een Excel-bestand en zijn ingevoerd in SPSS 19.0. Voor de inspectierapporten geldt dat voor 

elk kindercentrum, per voorwaarde de beoordeling is ingevoerd. Tevens is ingevoerd of het 

advies tot handhaven of niet handhaven gegeven is.  

 

Omdat bij elke centrumkleur andere voorwaarden beoordeeld worden en het inspectieregime 

tot eind 2011 kon bestaan uit een onderzoek naar voorwaarden uitsluitend met betrekking tot 
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de kernzaken
9
 en eventuele aandachtspunten, is gekozen om een selectie te maken van 

zogenaamde ‘kernvoorwaarden’
10

. Dit zijn een minimum aantal voorwaarden, dat bij alle 

inspecties, ongeacht de centrumkleur of het type onderzoek (regulier of basis), onderzocht 

zijn. Voor de locaties waar het advies tot handhaven gegeven is, is tevens ingevoerd of dit op 

grond van één of meer overtredingen binnen de zogenaamde kernvoorwaarden was. 

 

De nummering van de voorwaarden in het inspectierapport is bij een aantal domeinen voor 

kdv’s anders dan bij bso’s. Ook bestaan er enkele verschillen tussen de voorwaarden die 

beoordeeld worden bij kdv’s en de voorwaarden die beoordeeld worden bij bso’s
11

. Hier is 

rekening mee gehouden tijdens het invoeren van de gegevens.  

Uitsluitend inspectierapporten die zijn opgesteld naar aanleiding van een jaarlijkse inspectie 

zijn meegenomen.  

 

Betreffende de data uit inspectierapporten die zijn opgesteld in 2012, is een groot deel nog 

niet definitief vastgesteld tijdens de dataverzameling. Het gaat hier dus om inspectierapporten 

in ontwerpfase, waarna de houder van een kinderdagverblijf nog in de gelegenheid wordt 

gesteld een zienswijze op te stellen en eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport bij te 

stellen.  

   

Ten behoeve van de onderzoeksvragen met betrekking tot de voorgaande inspectie is van 

dezelfde 130 kindercentra het inspectierapport van de voorgaande inspectie opgezocht en 

ingevoerd. Voor 85 kindercentra bleek geen inspectierapport in het jaar 2011 opgesteld te 

zijn. Voor deze locaties zijn de inspectierapporten uit 2010 ingevoerd (n = 77). In totaal zijn 

er voor 8 locaties geen rapporten in 2011 of 2010 opgesteld.  

 

3.3 Statistische analyses  

 

De analyses van dit onderzoek zijn uitgevoerd met behulp van het statistische programma 

SPSS 19.0. Voorwaarden die niet beoordeeld zijn, zijn buiten beschouwing gelaten bij de 

analyses van dit onderzoek. In deze paragraaf volgt een overzicht van de statistische analyses 

die zijn toegepast om antwoord te krijgen op de deelvragen.   

 

1) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en de uitkomst van het 

inspectierapport? 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het naleven van de 

kwaliteitseisen?  

Met behulp van frequentieanalyses en kruistabellen is onderzocht hoe het risicoprofiel zich 

verhoudt tot het percentage kindercentra dat voldoet aan de onderzochte voorwaarden.  

Aangezien er verschillen zijn tussen de voorwaarden die getoetst worden bij 

kinderdagverblijven en de voorwaarden die getoetst worden bij bso’s wordt er bij een enkele 

analyse onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten opvang. 

 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het advies tot 

handhaven?  

Om de verhouding tussen (de indicatoren van) het risicoprofiel en het advies tot handhaven te 

onderzoeken is eerst de kleurverdeling per indicator onderzocht. Bij een aantal indicatoren bleek het 

aantal locaties per indicatorkleur te laag om deze afzonderlijk te kunnen vergelijken met elkaar (zie 

                                                
9 Zie bijlage 7.3 voor een overzicht van de voorwaarden die werden getoetst bij een basisinspectie.  
10 Zie bijlage 7.5 voor een overzicht van de kernvoorwaarden zoals gedefinieerd in deze studie. 
11 Zie bijlage 7.1 voor een overzicht van de voorwaarden die bij kdv’s en bso’s worden getoetst. 
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tabel 2). Zo is er maar één kindercentrum dat rood heeft gescoord voor de indicator 

Personeelsverloop en personeel. Om deze reden zijn de kleuren gegroepeerd zodat een vergelijking 

gemaakt kan worden.  

  
Tabel 3. Aantal locaties per indicatorkleur 

Indicator risicoprofiel groen geel oranje rood 

Naleving beroepskracht-kind-ratio  39 32 44 15 

Pedagogisch beleid en praktijk 49 46 30 5 

Veiligheid en gezondheid in de 

praktijk 

24 62 34 10 

Klachten en/of signalen en hun 

afhandeling 

95 12 16 7 

Personeelsverloop en personeel  8 75 46 1 

Intern kwaliteitsbeleid 4 30 65 31 

Handhaving en naleving 27 60 23 20 

 

Vervolgens is met behulp van chi-kwadraat toetsen en logistische regressieanalyses 

onderzocht hoe de relatie is tussen (de afzonderlijke indicatoren van) de risicoprofielen en het 

advies tot handhaven in het inspectierapport van 2012. En hoe de relatie is tussen (de 

afzonderlijke indicatoren van) de risicoprofielen en het advies tot handhaven op basis van een 

overtreding binnen de kernvoorwaarden. De uitkomsten van de logistische regressie analyses 

worden aangegeven met zogeheten oddsratios. Een oddsratio is een Engels begrip dat de 

verhouding weergeeft van de kans op het optreden van een gebeurtenis en de kans op het niet-

optreden daarvan. In dit geval de kans op het advies tot handhaven (binnen de 

kernvoorwaarden) voor kindercentra met een groen, geel, oranje of rood risicoprofiel. 

 

2) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het aantal geconstateerde 

overtredingen in het inspectierapport van 2012? 

Een lineaire regressieanalyse is uitgevoerd voor het analyseren van de relatie tussen (de 

afzonderlijke indicatoren van) het risicoprofiel en het aantal overtredingen binnen de 

kernvoorwaarden in het inspectierapport van 2012. Vervolgens is aan de hand van een 

backward selectieprocedure onderzocht welke indicatoren gezamenlijk het beste 

predictiemodel vormen voor het voorspellen van het aantal overtredingen.   

 

3) Is er sprake van een verbetering van de naleving van de kwaliteitseisen sinds de vorige 

inspectie?  

Met behulp van frequentieanalyses is eerst per kernvoorwaarde berekend hoeveel procent van 

de locaties hieraan voldaan heeft tijdens de voorgaande inspectie en tijdens de inspectie van 

2012. Met behulp van frequentieanalyses en correlationele analyses is onderzocht of 

kindercentra nu vaker voldoen aan de kwaliteitseisen dan tijdens de voorgaande inspectie. Per 

locatie is berekend aan hoeveel procent van het aantal onderzochte en beoordeelde 

voorwaarden werd voldaan tijdens de voorgaande inspectie en de inspectie van 2012. Deze 

percentages zijn in een scatterplot tegen elkaar uitgezet om de relatie tussen de voorgaande en 

huidige inspectie te onderzoeken.  

Daarnaast is het gemiddelde verschil in de totaalscore van beide jaren berekend. Bij deze 

analyses zijn de missings, locaties waarvan een voorgaand inspectierapport ontbrak, buiten 

beschouwing gelaten. 
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4) Heeft het risicoprofiel voorspellend vermogen? En ligt dit hoger dan het voorspellend 

vermogen van het voorgaande inspectierapport?  

Voor het meten van de voorspelbaarheid van beide meetinstrumenten zijn ROC-curves 

berekend. De scores van de indicatoren van het risicoprofiel en het totaal aantal voorwaarden 

voldaan per domein van het voorgaande inspectierapport zijn ingevoerd om het voorspellend 

vermogen te berekenen. De uitkomst, de oppervlakte onder de curve (AUC), staat voor de 

kans dat het model terecht voorspelt dat het advies tot handhaven gegeven wordt.  
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4 Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de analyses per deelvraag weergegeven.  

 

1) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en de uitkomst van het 

inspectierapport? 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het naleven van de 

kwaliteitseisen?  

Allereerst is de naleving van de voorwaarden per centrumkleur onderzocht. Uit de resultaten 

blijkt dat kindercentra met een groen risicoprofiel gemiddeld vaker voldoen aan de 

voorwaarden
12

, dan kindercentra met een rood risicoprofiel (zie figuur 5). Deze trend is zowel 

bij domein 2: Personeel, domein 5: Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio als domein 6: 

Pedagogische praktijk te zien. De sterkste daling is te zien bij domein 5. Hier blijken 

gemiddeld 71% van de kindercentra met een rood risicoprofiel aan de voorwaarden te voldoen 

ten opzichte van 98% van de kindercentra met een groen risicoprofiel. Voor domein 2 geldt 

dat kindercentra met een groen risicoprofiel gemiddeld vaker aan de voorwaarden voldoen 

(99%) dan kindercentra met een rood risicoprofiel (77%).  

 

Risicoprofiel versus domein 2, 5 en 6
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Figuur 5. Verhouding tussen het risicoprofiel en het gemiddelde percentage van het aantal locaties dat aan de voorwaarden 
onder domein 2, 5 en 6 in het inspectierapport voldaan hebben. 

 

Onderzocht is hoe het risicoprofiel zich verhoudt tot het percentage kindercentra dat voldoet 

aan de voorwaarden die onderzocht worden bij locaties met een geel, oranje of rood 

risicoprofiel (zie figuur 6). De trend blijkt, met uitzondering van de voorwaarden onder 

domein 4, gelijk aan de dalende trend die te zien is in figuur 3. Kindercentra met een geel 

risicoprofiel voldoen gemiddeld vaker aan de voorwaarden dan kindercentra die oranje en 

rood scoren.  

                                                
12 Dit betreffen uitsluitend de voorwaarden die bij kindercentra met zowel een groen, geel, oranje als rood 

risicoprofiel worden beoordeeld. Zie bijlage 7.2  
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De meest opvallende resultaten betreffen het gemiddeld aantal kindercentra dat voldoet aan de 

voorwaarden onder domein 4: Accommodatie en inrichting en domein 6: Pedagogisch beleid 

en praktijk. Uit de resultaten blijkt dat kindercentra met een rood risicoprofiel vaker voldoen 

aan de voorwaarden onder domein 4, dan kindercentra met een oranje risicoprofiel. Het 

verschil tussen rode en oranje kindercentra is voor bso’s  (7,7%) groter dan voor kdv’s 

(0,3%).  

Ten aanzien van de voorwaarden onder domein 6 geldt dat er geen grote verschillen zijn in 

het percentage kindercentra dat voldoet (geel: 99,9%, oranje: 98,4% en rood: 92,6%).  
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Figuur 6. Verhouding risicoprofiel en het gemiddelde percentage van het aantal voorwaarden voldaan in het inspectierapport. 

 

De sterkste daling in het aantal voorwaarden voldaan is te zien bij de voorwaarden onder 

domein 1: Ouders en domein 3: Veiligheid en gezondheid. Op deze domeinen wordt relatief 

het slechtst gescoord door alle kindercentra.  

 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het advies tot 

handhaven?  

In tabel 4 is per indicatorkleur weergegeven hoeveel procent van de kindercentra het advies 

tot handhaven heeft gekregen. Een trend is te zien; kindercentra die groen scoren op de 

indicatoren van het risicoprofiel krijgen minder vaak het advies tot handhaven dan 

kindercentra die geel, oranje of rood scoren.  

Opvallend is dat alle kindercentra die oranje en rood gescoord hebben op de indicator 

Pedagogisch beleid en praktijk het advies tot handhaven gekregen hebben. Van de 

kindercentra die groen scoren op de indicator Handhaving en naleving heeft 37% alsnog het 

advies tot handhaven gekregen.  
 

Een logistische regressieanalyse is gedaan om de relatie te onderzoeken tussen het advies tot 

handhaven en de uitkomst per indicatorkleur (zie tabel 5). In de cellen staan oddsratios 

weergegeven. Een oddsratio geeft de verhouding weer van de kans op het optreden van een 

gebeurtenis en de kans op het niet-optreden daarvan. In dit geval de kans op het advies tot 



20 

 

handhaven (binnen de kernvoorwaarden) voor kindercentra met een groen, geel, oranje of 

rood risicoprofiel. 
 
 Tabel 4. Percentage kindercentra waarbij het advies tot handhaven gegeven is.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de resultaten van de logistische regressieanalyse blijkt voor alle indicatoren dat de odds 

om handhaving als advies te krijgen groter wordt naarmate de kleur meer naar rood neigt.  

Voor de indicator Klachten en/of afhandeling blijkt dat voor kindercentra met een gele, oranje 

en rode score de odds om het advies tot handhaven te krijgen niet significant
13

 hoger te zijn 

ten opzichte van kindercentra met een groene score op de indicator, namelijk 3,2 odds (0,89 - 

11,51).  

De kindercentra met een oranje en rode score op de indicator Pedagogisch beleid en praktijk 

hebben allen het advies tot handhaven gekregen. De odds voor kindercentra met een gele 

score op deze indicator zijn significant hoger ten opzichte van kindercentra met een groene 

score op de indicator, namelijk 7,9 (2,44 – 25,41).  

De indicator Veiligheid en gezondheid in de praktijk hangt sterk samen met het advies tot 

handhaven. Kindercentra met een gele score op deze indicator hebben 5,5 (0,78 – 6,43) 

hogere odds op het advies tot handhaven dan kindercentra met een groene score. Kindercentra 

met een oranje en rode score op deze indicator hebben 50,8 (5,99 – 431,51) hogere odds om 

het advies tot handhaven te krijgen dan kindercentra met een groene score.   
 
Tabel 5. Logistische regressieanalyse: indicatorkleuren versus advies handhaven 

Kleur Indicator risicoprofiel groen geel oranje rood 

Naleving beroepskracht-kind-ratio  ref. 2,2 (0,775-

6,428) 

11,7 (3,090-44,052)*** 

Pedagogisch beleid en praktijk ref. 7,9 (2,44-

25,41)** 

∞ 

Veiligheid en gezondheid in de 

praktijk 

ref. 5,5 (1,95- 

15,41)*** 

50,8 (5,99-431,51)** 

Klachten en/of signalen en hun 

afhandeling 

ref. 3,2 (0,89-11,51) 

Personeelsverloop en personeel  ref. 8,6 (1,93-38,49)* 

Intern kwaliteitsbeleid ref. 6,3 (2,33-

17,23)*** 
26,7 (3,26-

218,44)* 
Handhaving en naleving ref. 15,3 (4,85-

48,3)*** 

34,9 (6,9-176,11)*** 

* p< .01, ** p< .001, *** p = .000; Odds ratio’s (met bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen (95% BI)) 
De term ‘ref’. geeft aan dat die kleur(groep) de referentiegroep is en dat alle andere kleuren van de indicator met die groep 

vergeleken worden. 

 

                                                
13 In dit onderzoek zijn p-waarden <.05 beschouwd als statisch significant.  

Kleur Indicator risicoprofiel groen geel oranje rood 

Naleving beroepskracht-kind-

ratio  

62% 78% 95% 

Pedagogisch beleid en praktijk 57% 91% 100% 

Veiligheid en gezondheid in de 

praktijk 

46% 82% 98% 

Klachten en/of signalen en hun 

afhandeling 

77% 91% 

Personeelsverloop en personeel  72% 96% 

Intern kwaliteitsbeleid 53% 88% 97% 

Handhaving en naleving 37% 90% 95% 

Kleur risicoprofiel 32% 89% 100% 100% 



21 

 

Samenvattend  

Over het algemeen is een trend waarneembaar. Hoe meer de kleur naar rood neigt, hoe minder 

kindercentra de kwaliteitseisen naleven. Ook met betrekking tot het advies tot handhaven is 

een trend waarneembaar. Hoe meer de kleur naar rood neigt, hoe meer kindercentra het advies 

tot handhaven krijgen. De voornaamste uitzondering hierop is de indicator Klachten en/ of 

signalen en hun afhandeling. Voor deze indicator geldt dat de kleur niet gerelateerd is aan het 

advies tot handhaven.  

 

2) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het aantal geconstateerde 

overtredingen in het inspectierapport? 

Een opvallend resultaat betreft de trend die te zien is in tabel 6. In tegenstelling tot de eerder 

waargenomen trend is er geen sprake van een toename in het aantal kindercentra met een 

overtreding binnen de kernvoorwaarden naarmate de kleur meer naar rood neigt. Voor 

kindercentra met een geel, oranje of rood risicoprofiel geldt dat gemiddeld 30% een 

overtreding heeft binnen de kernvoorwaarden. Voor de indicatoren blijkt dat kindercentra die 

groen scoren minder vaak een overtreding binnen de kernvoorwaarden hebben dan 

kindercentra die geel, oranje of rood scoren.  
 
Tabel 6. Percentage kindercentra met overtreding(en) binnen de kernvoorwaarden per indicatorkleur.  

Kleur Indicator risicoprofiel groen geel oranje rood 

Naleving beroepskracht-kind-ratio  18% 41% 68% 80% 

Pedagogisch beleid en praktijk 31% 50% 69% 

Veiligheid en gezondheid in de praktijk 29% 42% 66% 

Klachten en/of signalen en hun afhandeling 43% 60% 

Personeelsverloop en personeel  40%. 62% 

Intern kwaliteitsbeleid 24% 48% 74% 

Handhaving en naleving 19% 45% 61% 80% 

Kleur risicoprofiel 8% 32% 29% 31% 

 

Een logistische regressieanalyse is opnieuw uitgevoerd om de samenhang te onderzoeken 

tussen de indicatorkleuren en het hebben van een overtreding binnen de kernvoorwaarden (zie 

tabel 7).  

 
Tabel 7. Logistische regressieanalyse: indicatorkleuren versus overtreding(en) binnen de kernvoorwaarden. 

Kleur Indicator risicoprofiel groen geel oranje rood 

Naleving beroepskracht-kind-ratio  ref. 3.1 (1.1-9.2)** 9.8 (3.5-

27.6)**** 

18.3 (4.1-

82.5)**** 

Pedagogisch beleid en praktijk ref. 2.3 (0.98-5.2) 4.9 (1.9-12.6)*** 

Veiligheid en gezondheid in de 

praktijk 

ref. 1.8 (0.6-4.8) 4.7 (1.6-13.8)** 

Klachten en/of signalen en hun 

afhandeling 

ref. 2.0 (0.90-4.3) 

Personeelsverloop en personeel  ref. 2.4 (1.2-5.1)* 

Intern kwaliteitsbeleid ref. 3.0 (1.2-7.5)* 9.3 (3.0-
28.9)**** 

Handhaving en naleving ref. 3.6 (1.2-10.8)* 6.8 (1.9-

24.7)** 

17.6 (4.1-

76.1)**** 

p<.05*, p<.01**, p<.001***, p<.0001**** Odds ratio’s (met bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen (95% BI)) 
De term ‘ref’. geeft aan dat die kleur(groep) de referentiegroep is en dat alle andere kleuren van de indicator met die groep 
vergeleken worden. 

 

De algemene trend is hetzelfde als bij de logistische regressieanalyse waarbij gekeken is naar 

de verhouding tussen de indicatorkleur en het advies tot handhaven. Kindercentra die rood 
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scoren op de indicator Naleving beroepskracht-kind-ratio, hebben 18,3 (4,1 – 82,5) hogere 

odds op een overtreding binnen de kernvoorwaarden dan kindercentra die groen scoren. 

Kindercentra die oranje en rood scoren op de indicator Veiligheid en gezondheid in de praktijk 

hebben significant hogere odds op een overtreding binnen de kernvoorwaarden dan groene 

kindercentra, 4,7 (1,6 – 13,8). Ten aanzien van de indicator Pedagogisch beleid en praktijk is 

te zien dat kindercentra die oranje en rood scoren 4,9 (1,9 – 12,6) hogere odds hebben op een 

overtreding binnen de kernvoorwaarden dan kindercentra die groen scoren. Tevens is te zien 

dat kindercentra die geel scoren op de indicatoren Pedagogisch beleid en praktijk en 

Veiligheid en gezondheid in de praktijk geen significant hogere odds hebben op een 

overtreding binnen de kernvoorwaarden dan kindercentra die groen scoren op de betreffende 

indicatoren. Betreffende de indicator Klachten en/ of signalen en hun afhandeling is de odds 

op een overtreding binnen de kernvoorwaarden niet significant hoger voor kindercentra die 

geel, oranje of rood scoren ten opzichte van kindercentra die groen scoren.  

 

Aan de hand van lineaire regressieanalyses is voor elke indicator onderzocht in hoeverre deze 

het aantal overtredingen binnen de kernvoorwaarden in het inspectierapport voorspelt (zie 

tabel 8). Voor alle indicatoren is een negatieve relatie tot het aantal overtredingen gevonden. 

Dit houdt in dat hoe meer de indicatorkleur naar groen neigt, hoe minder overtredingen 

binnen de kernvoorwaarden in het inspectierapport.  

 
Tabel 8. Lineaire regressieanalyse van de relatie tussen het aantal overtredingen binnen de kernvoorwaarden en de 
indicatoren. 

 β 

(Betrouwbaarheidsinterval) 

R² 

Naleving van de beroepskracht-

kind-ratio  

-.5*** .25 

Pedagogisch beleid en praktijk -.71*** .50 

Veiligheid en gezondheid in de 

praktijk 

-.67*** .45 

Klachten en/of signalen en hun 

afhandeling 

-.45*** .15 

Personeelsverloop -.40*** .16 

Interne kwaliteit -.57*** .33 

Handhaven -.58*** .33 

Totaalscore risicoprofiel                          .81*** .66 
*** p < .01 

Betacoefficient met bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen en de propories verklaarde variantie 

 

Voor de totaalscore van het risicoprofiel is een positieve relatie gevonden tot het aantal 

overtredingen in het inspectierapport. Dit houdt in dat hoe meer de kleur naar rood neigt, hoe 

meer overtredingen in het inspectierapport.  

 

De verklaarde variantie (R
2
)van de indicatoren Pedagogisch beleid en praktijk en Veiligheid 

en gezondheid in de praktijk blijken hoog, respectievelijk 50% en 45%. Dit betekent dat het 

aantal overtredingen in het inspectierapport voor een groot deel valt te verklaren door de 

kwaliteit van het pedagogisch beleid en praktijk en voor een groot deel te verklaren valt door 

de kwaliteit van het veiligheid -en gezondheidsbeleid van een locatie. De laagste verklaarde 

variantie is gevonden voor de indicatoren Klachten en/ of signalen en hun afhandeling en 

Personeelsverloop en personeel, respectievelijk 15% en 16%. Dit houdt in dat het aantal 

overtredingen voor een klein deel te verklaren valt door deze indicatoren.  

Het risicoprofiel in zijn geheel lijkt met een verklaarde variantie van 66% een groot deel van 

het aantal overtredingen te verklaren. Dit betekent dat het aantal overtredingen in het 

inspectierapport voor 66% verklaard kan worden door alle indicatoren van het risicoprofiel.  
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Met behulp van een lineaire regressieanalyse is tevens onderzocht welke indicatoren 

gezamenlijk het beste predictiemodel vormen voor het voorspellen van het aantal 

overtredingen in het inspectierapport. Dit is door middel van een backward selectieprocedure 

onderzocht (deze resultaten staan niet weergegeven in een tabel). Alle indicatoren zijn 

toegevoegd aan het model. De resultaten van de lineaire regressieanalyse impliceren dat vijf 

indicatoren gezamenlijk het beste predictiemodel vormen, R² = .68, adjusted R² = .66, F 

(5,124) = 51.85, p < .01. Dit houdt in dat ongeveer 68% van de variantie in het totaal aantal 

overtredingen verklaard kan worden door de lineaire combinatie van de indicatoren: Naleving 

van de beroepskracht-kind-ratio (β = -.16, p < .05), Pedagogisch beleid en praktijk (β = -.39, 

p < .01), Veiligheid en gezondheid in de praktijk (β = -.21, p <.01), Interne kwaliteit (β = -.14, 

p < .05) en Handhaving en naleving (β = -.17, p < .05). De indicator Personeelsverloop en 

personeel bleek het minst bij te dragen aan het predictiemodel en is daarom verwijderd (β = -

.05, p = .44). Vervolgens bleek de indicator Klachten en/ of signalen en hun afhandeling het 

minst bij te dragen en is deze verwijderd uit het predictiemodel (β = -.1, p = .09) . 
 

Samenvattend 

Naarmate de indicatorkleur meer naar groen neigt, hebben minder kindercentra overtredingen binnen 

de kernvoorwaarden. Kindercentra die geel scoren op een aantal indicatoren hebben niet 

significant hogere odds op een overtreding binnen de kernvoorwaarden dan kindercentra die 

groen scoren. Van alle  indicatoren uit het risicoprofiel verklaren Pedagogisch beleid en 

praktijk en Veiligheid en gezondheid in de praktijk het meest het aantal overtredingen binnen 

de kernvoorwaarden. De indicatoren Personeelsverloop en personeel en Klachten en/ of 

signalen en hun afhandeling verklaren het minst het aantal overtredingen binnen de 

kernvoorwaarden. Het risicoprofiel blijkt het best het aantal overtredingen te verklaren met de 

volgende indicatoren: Naleving van de beroepskracht-kind-ratio, Pedagogisch beleid en 

praktijk, Veiligheid en gezondheid in de praktijk, Interne kwaliteit en Handhaving en 

naleving. 
 

 

3) Is er sprake van een verbetering van de naleving van de kwaliteitseisen sinds de vorige 

inspectie? 

Allereerst is voor de voorwaarden onder de drie domeinen die bij alle kindercentra tijdens 

beide inspectieonderzoeken beoordeeld zijn, onderzocht hoe gemiddeld gescoord werd tijdens 

voorgaande inspecties en in 2012.  
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Voorgaande inspectie versus inspectie 2012 

Domein 2: Personeel 
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Figuur 7. Beoordeling voorwaarden domein 2 van het voorgaande inspectierapport en 2012 
(Percentage kindercentra die voldaan hebben aan de voorwaarden.) 1) 2.1.1: Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn 

in het bezit van een VOG; 2) 2.1.2: De VOG is voor aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd; 3)2.1.3: 
De VOG is bij het overleggen niet ouder dan twee maanden; 4) 2.2.1: Alle beroepskrachten beschikken over de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen 
 

In figuur 7 is tegen elkaar uitgezet hoe kindercentra gemiddeld scoorden op domein 2: 

Personeel tijdens de voorgaande inspectie en tijdens de inspectie van 2012. Zo blijkt dat meer 

dan 80% van de kindercentra in beide jaren voldaan heeft aan de voorwaarden van domein 2. 

In 2012 (92,3%) voldeden meer kindercentra aan voorwaarde 2.2.1: De beroepskrachten zijn 

in het bezit van een passende beroepskwalificatie dan tijdens voorgaande inspecties (81%).  

 

In figuur 8 is weergegeven hoe kindercentra scoorden op domein 5 tijdens de voorgaande 

inspectie en tijdens de inspectie in 2012. Minder kindercentra (74,2%) in de steekproef blijken 

in 2012 voldaan te hebben aan de voorwaarde met betrekking tot de beroepskracht-kind-ratio 

(voorwaarde 5.3.1), dan tijdens voorgaande inspecties (82,8%). Ook blijken kindercentra 

minder vaak te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de afwijking van de 

beroepskracht-kind-ratio.  
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Voorgaande inspectie versus inspectie 2012

Domein 5: Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 
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Figuur 8. Beoordeling voorwaarden domein 5 van het voorgaande inspectierapport en inspectie 2012. 
1) 5.1.1: De opvang vindt plaats in stamgroepen; 2) 5.1.2:De stamgroep bestaat uit 12 kinderen tot 1 jaar of de stamgroep 
bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar; 3) 5.3.1:De verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen bedraagt ten minste: 1 per 4 kinderen tot 1 
jaar; 1 per 5 kinderen van 1-2 jaar; 1 per 6 kinderen van 2-3 jaar; 1 per 8 kinderen van 3-4 jaar; 4) 5.3.2: Indien conform de 
BKR slechts 1 beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een 
andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld; 5) 5.4.4: Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 

wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de BKR. 

 

In figuur 9 is een plafondeffect te zien. Het merendeel van de kindercentra voldeed zowel 

tijdens de voorgaande inspectie als de inspectie in 2012 aan de voorwaarden met betrekking 

tot domein 6: Pedagogisch beleid en praktijk.  
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Voorgaande inspectie versus inspectie 2012 

Domein 6: Pedagogische praktijk
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Figuur 9. Beoordeling voorwaarden domein 6 van het voorgaande inspectierapport en 2012 
(Percentage locaties die voldaan hebben aan de voorwaarden.) 
1) 6.2.1: De beroepskracht communiceert met de kinderen; 2) 6.2.2: De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar 
de kinderen; 3) 6.2.3: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep; 4) 6.2.4: De kinderen worden uitgenodigd tot 
participatie; 5) 6.2.5: Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen; 6) 6.2.6: Er is 
informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht; 7) 6.3.1: De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele 
kinderen; 8) 6.3.2: Er is goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen; 9) 6.3.3: Kinderen hebben de 

mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting; 10) 6.3.4: Er is 
aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk. 11) 6.4.1:De beroepskracht 
ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling; 12) 6.4.2: De beroepskracht ondersteunt de kinderen in 
het voorkomen van en oplossen van conflicten; 13) 6.4.3: De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren; 14) 6.5.1: 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig; 15) 6.5.2: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk; 16) 
6.5.3: Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd; 17) 6.5.4: Beroepskrachten geven zelf in hun 
spreken en handelen het goede voorbeeld.  

 

Aan de hand van correlationele analyse is onderzocht of er per locatie, een verband is tussen 

de scores van het voorgaande inspectierapport en het huidige. Percentages van het totaal 

aantal voorwaarden waaraan is voldaan, zijn berekend voor beide inspectieonderzoeken 

(voorgaande inspectie versus huidige inspectie). Een scatterplot van de totaalscores van beide 

inspectieonderzoeken is weergegeven in figuur 10. Het resultaat laat zien dat de relatie tussen 

beide inspectieonderzoeken zeer zwak is, R² = .10. Zo zijn er kindercentra die tijdens de 

huidige inspectie beter gescoord hebben dan tijdens de voorgaande inspectie (40; 91,67) en 

andersom (72; 42,31).  
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Figuur 10. Scatterplot totaalscore voorgaande inspectie versus huidige.  
Percentage voldaan aan de kernvoorwaarden van: 
Domein 2: Personeel 
Domein 5: Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio  
Domein6: Pedagogisch beleid en praktijk  

 

Vervolgens is onderzocht of de relatie tussen beide inspectieonderzoeken sterker is bij 

stratificatie naar kleur van het risicoprofiel van de laatste inspectie. Met andere woorden, is de 

relatie tussen beide inspectieonderzoeken sterker als we de data verdelen aan de hand van de 

uitkomst van het risicoprofiel? Uit de resultaten blijkt dat dit niet het geval is. De verklaarde 

variantie voor groene, gele, oranje en rode kindercentra is respectievelijk R² = .001, R² = .007, 

R² = .02 en R² = .00.  

Tevens zijn de scores van beide inspectieonderzoeken gestratificeerd naar toezichthouder. 

Onderscheid is gemaakt tussen kindercentra waarbij zowel het voorgaande als het huidige 

inspectieonderzoek door dezelfde toezichthouder zijn uitgevoerd (R² = .16) en kindercentra 

waarbij het voorgaande en huidige inspectieonderzoek door verschillende toezichthouders zijn 

uitgevoerd (R² = .09). Uit de resultaten blijkt dat er een zwakke relatie is tussen beide 

onderzoeken bij stratificatie naar toezichthouder.   

 

Tot slot is onderzocht of er sprake is van een toename van kwaliteit door per locatie te 

berekenen aan hoeveel voorwaarden deze gemiddeld voldeed tijdens de voorgaande inspectie 

en tijdens de huidige, M = -1, SD = 9.8, (-1.86 – 1.66). Uit dit resultaat blijkt dat er geen 

sprake is van een significante verbetering (of verslechtering) van de kwaliteit.  
 

Samenvattend 

Er is geen relatie gevonden tussen de inspectierapporten van het voorgaande en huidige jaar. 

Daarnaast blijken kindercentra gemiddeld genomen niet vaker te voldoen aan de naleving van 

kwaliteitseisen dan tijdens de voorgaande inspectie.  
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4) Heeft het risicoprofiel voorspellend vermogen? En ligt dit hoger dan het voorspellend 

vermogen van het voorgaande inspectierapport?  

Tot slot is onderzocht wat het voorspellend vermogen is van zowel het voorgaande 

inspectierapport als (de indicatoren van) het risicoprofiel aan de hand van ROC-curves. Als 

uitkomstvariabele is gekozen voor het advies tot handhaven. De oppervlakte onder de curve 

(AUC) geeft een indicatie van de voorspellende waarde van het predictiemodel. Hoe hoger de 

AUC-waarde, hoe beter het predictiemodel voorspelt of het advies tot handhaven gegeven 

wordt.  

 

ROC curve totaal scores versus advies handhaven 2012
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Figuur 11. ROC-curves van het risicoprofiel en domein 2: Personeel, domein 5: Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 

en domein6: Pedagogisch beleid en praktijk van het inspectierapport van de voorgaande inspectie voor het voorspellen van 
het advies tot handhaven.  

 

Allereerst is het voorspellend vermogen van de drie domeinen uit het voorgaande 

inspectierapport onderzocht. Het gaat om de domeinen 2: Personeel, 5:Groepsgrootte en 

beroepskracht-kind-ratio en 6: Pedagogische praktijk. Respectievelijk leverde dit de volgende 

resultaten: AUC = .52, AUC = .50 en AUC = .52.  

 

Vervolgens is het voorspellend vermogen van de indicatoren uit het risicoprofiel berekend. De 

resultaten staan weergegeven in tabel 9. Voor alle indicatoren geldt dat zij een hogere 

voorspellende waarde hebben dan de domeinen van het voorgaande inspectierapport. De 

indicatoren Veiligheid en Gezondheid in praktijk (AUC = .85), Handhaving en naleving  

(AUC = .84), Pedagogisch beleid en praktijk (AUC = .83) en Intern Kwaliteitsbeleid (AUC = 

.81) blijken de hoogste voorspellende waarden te hebben. In andere woorden, deze 

indicatoren voorspellen relatief het best of het advies tot handhaven gegeven zal worden. De 

indicator Klachten en/of signalen en hun afhandeling lijkt de laagste voorspellende waarde te 

hebben ten opzichte van de overige indicatoren.   
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Tabel 9. Oppervlakte onder de curve (AUC) per indicator van het risicoprofiel. Uitkomstvariabele: advies ‘handhaven’.  

Indicator risicoprofiel AUC 

Naleving van de beroepskracht-kind-ratio  .77 

Pedagogisch beleid en praktijk .83 

Veiligheid en gezondheid in de praktijk  .85 

Klachten en/ of signalen en hun afhandeling .59 

Personeelsverloop en personeel  .70 

Intern kwaliteitsbeleid .81 

Handhaving en naleving .84 
AUC-waarden voor de indicatoren van het risicoprofiel.  

 

Tot slot is het voorspellend vermogen van zowel het voorgaande inspectierapport als het 

risicoprofiel, berekend (zie figuur 11). Hieruit blijkt dat het risicoprofiel (AUC = .92) een 

hogere voorspellende waarde heeft dan het voorgaande inspectierapport (AUC = .52). 
 

Samenvattend 

Het risicoprofiel blijkt vaker juist te voorspellen dat het advies tot handhaven wordt gegeven, 

dan het voorgaande inspectierapport. Van de indicatoren uit het risicoprofiel blijken Klachten 

en/ of signalen en hun afhandeling en Personeelsverloop en personeel het minst vaak juist te 

voorspellen dat het advies tot handhaven gegeven wordt.  
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4 Conclusie  
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de conclusies, sterke punten en beperkingen van het 

onderzoek en tot slot de aanbevelingen. 

 

4.1 Interpretatie resultaten 

 

1) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en de uitkomst van het 

inspectierapport? 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het naleven van de 

kwaliteitseisen? 

 

Kindercentra met een groen risicoprofiel, voldoen gemiddeld vaker aan de voorwaarden met 

betrekking tot de domeinen: Personeel, Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio en 

Pedagogische beleid en praktijk dan kindercentra met een respectievelijk geel, oranje en rood 

risicoprofiel. De verschillen tussen kindercentra met een geel en oranje risicoprofiel zijn 

minder groot, maar wel conform verwachting dat het aantal kindercentra dat voldoet aan de 

voorwaarden afneemt naarmate de kleur meer naar rood neigt.  

Bij de voorwaarden onder de domeinen die beoordeeld worden bij kindercentra met een geel, 

oranje of rood risicoprofiel is eenzelfde trend zichtbaar. Naarmate de kleur meer naar rood 

neigt voldoen gemiddeld minder kindercentra aan de voorwaarden onder domein 1: Ouders en 

domein 3: Veiligheid en gezondheid.  

Een uitzondering hierop is het gemiddeld aantal kindercentra dat voldoet aan de voorwaarden 

onder domein 4: Accommodatie en inrichting. Van de kindercentra in de steekproef blijken 

bso’s die een rood risicoprofiel hebben, gemiddeld vaker te voldoen aan de voorwaarden 

onder dit domein dan bso’s met een oranje risicoprofiel. Dit zou mogelijk verklaard kunnen 

worden doordat niet beoordeelde voorwaarden, buiten beschouwing zijn gelaten in de huidige 

studie.  

Er is dus sprake van een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en de uitkomst van het 

inspectierapport. Kindercentra blijken het slechtst te scoren op de voorwaarden onder de 

domeinen 1 en 3, ongeacht de kleur van het risicoprofiel. Dit is opvallend aangezien geen van 

beide domeinen onderdeel uitmaken van het inspectieonderzoek bij kindercentra met een 

groen risicoprofiel.   

 

- Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het advies tot 

handhaven? 

 

Het merendeel van de kindercentra met een geel risicoprofiel en alle kindercentra met een 

oranje of rood risicoprofiel krijgen het advies tot handhaven. Toch krijgt ook nog een derde 

van de kindercentra die een groen risicoprofiel hebben het advies tot handhaven. Dit laatste is 

opmerkelijk aangezien de verwachting is dat er bij kindercentra met een groen risicoprofiel 

geen reden tot zorg is over de actuele en de toekomstige situatie. Daarnaast worden bij 

kindercentra met een groen risicoprofiel maar een beperkt aantal voorwaarden beoordeeld. 

Deze voorwaarden worden doorgaans beschouwd als kernzaken die mogelijk nog meer dan 

andere voorwaarden de kwaliteit van de kinderopvang bepalen. Een overtreding binnen één 

van deze voorwaarden is direct aanleiding tot serieuze zorg.  

 

Omdat het advies tot handhaven reeds gegeven wordt bij één overtreding, is tevens 

onderzocht of het advies tot handhaven (ook) betrekking heeft op een overtreding binnen de 

kernvoorwaarden. Hieruit blijkt dat van de kindercentra met een groen risicoprofiel 8% een 
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overtreding binnen de kernvoorwaarden heeft. Dit percentage ligt lager dan het percentage 

groene kindercentra dat een advies tot handhaven krijgt (ca. een derde). Tevens heeft 

ongeveer een derde van zowel de locaties die een geel, oranje of rood risicoprofiel hebben één 

of meer overtredingen binnen de kernvoorwaarden. Kindercentra met een rood risicoprofiel 

krijgen echter meer inspectie-uren dan kindercentra met een geel of oranje risicoprofiel. De 

resultaten suggereren dat locaties met een geel, oranje en rood risicoprofiel dus niet veel van 

elkaar verschillen in het naleven van de kernvoorwaarden.    

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij de locaties in de steekproef toch meer 

voorwaarden beoordeeld zijn, dan in beginsel beoordeeld moesten worden. Het advies tot 

handhaven kan op grond van een overtreding binnen een van deze extra beoordeelde  

voorwaarden gegeven zijn waardoor een vertekend beeld ontstaat.   

  

Kleur indicatoren 

De kleur van de indicatoren Veiligheid en gezondheid in de praktijk en Handhaving en 

naleving lijken sterk samen te hangen met het advies tot handhaven. Voor de indicator 

Pedagogisch beleid en praktijk geldt dat alle kindercentra in de steekproef, die oranje of rood 

hierop hebben gescoord het advies tot handhaven hebben gekregen. Hieruit kan worden 

afgeleid dat ook deze indicator sterk samenhangt met het advies tot handhaven.  

In de steekproef hadden minder dan tien locaties een groene of rode score op de indicator 

Personeelsverloop en personeel. Dit suggereert dat de indicator een laag onderscheidend 

vermogen heeft. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de indicator Intern kwaliteitsbeleid; 

van de 130 kindercentra in de steekproef  hebben er vier groen gescoord.  

De indicator Klachten en/ of signalen en hun afhandeling lijkt de minste samenhang te 

vertonen met het advies tot handhaven. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de indicator 

automatisch groen kleurt op het moment dat er geen klachten zijn binnengekomen bij de GGD 

(wat geldt voor 73% van de locaties in de steekproef). Wanneer er geen klachten binnen zijn 

gekomen kan ook geen uitspraak worden gedaan over  de wijze waarop een houder klachten 

afhandelt. Een tweede mogelijke verklaring is dat het aantal inkomende klachten afhangt van 

(de kritische blik van) de ouderpopulatie en niet zozeer van de kwaliteit van de kinderopvang. 

Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan van de samenhang tussen deze indicator en het 

advies tot handhaven.  
 

2) Is er een relatie tussen de uitkomst van het risicoprofiel en het aantal geconstateerde 

overtredingen in het inspectierapport? 

 

Uit de resultaten blijkt dat kindercentra die rood scoren op de indicatoren Naleving van de 

beroepskracht-kind-ratio en Handhaving en naleving veel vaker overtredingen hebben binnen 

de kernvoorwaarden dan kindercentra die oranje, geel en respectievelijk groen scoren op deze 

indicatoren.  

Voor de overige indicatoren geldt dat kindercentra met een gele score niet vaker dan 

kindercentra met een groene score, een overtreding binnen de kernvoorwaarden hebben. Voor 

kindercentra met een oranje of rode score op de overige indicatoren geldt dat zij wel vaker 

overtredingen hebben binnen de kernvoorwaarden dan kindercentra met een groene of gele 

score.  

 

De indicatoren Pedagogisch beleid en praktijk en Veiligheid en gezondheid in de praktijk  

blijken het beste het aantal overtredingen binnen de kernvoorwaarden in het inspectierapport 

te voorspellen. Een hogere score op de indicatoren Pedagogisch beleid en praktijk en 

Veiligheid en gezondheid is namelijk gerelateerd aan minder overtredingen binnen alle 

voorwaarden. Verder blijken de indicatoren Klachten en/of signalen en hun afhandeling en 
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Personeelsverloop en personeel de meest zwakke voorspellers met betrekking tot het aantal 

overtredingen binnen de kernvoorwaarden. 

 De indicatoren Naleving van de beroepskracht-kind-ratio, Pedagogisch beleid en praktijk, 

Veiligheid en gezondheid, Interne kwaliteit en Handhaving en naleving vormen gezamenlijk 

het beste predictiemodel betreffende het voorspellen van het aantal overtredingen in het 

inspectierapport.  

 

3) Is er sprake van een verbetering van de naleving van de kwaliteitseisen sinds de vorige 

inspectie? 

 

Tijdens het meest recente inspectieonderzoek blijken meer kindercentra te voldoen aan de 

voorwaarden met betrekking tot domein 2: Personeel dan tijdens het voorgaande 

inspectieonderzoek. De resultaten van de vergelijking van het huidige inspectieonderzoek met 

het voorgaande inspectieonderzoek laten zien dat de meeste kindercentra voldeden en nog 

steeds voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de pedagogische praktijk. Betreffende 

het naleven van de eisen betreffende de beroepskracht-kind-ratio zien we een lichte daling ten 

opzichte van het voorgaande inspectieonderzoek. Mogelijk is de naleving van de 

beroepskracht-kind-ratio niet zozeer minder geworden, maar krijgen toezichthouders een 

realistischer beeld van de praktijk doordat alle inspecties nu onaangekondigd plaatsvinden en 

het toezicht dus effectiever is geworden.  

 

Er is geen significante relatie gevonden tussen het totaal aantal voorwaarden waaraan is 

voldaan tijdens de voorgaande- en de meest recente inspectie. Ook blijkt uit de resultaten dat 

er geen significante verbetering (of vermindering) is van de kwaliteit van de kinderopvang. 

Dit is mogelijk te verklaren doordat wet- en regelgeving, handhaving en ook de werkwijze 

van de toezichthouder constant aan verandering onderhevig zijn.  

 

4) Heeft het risicoprofiel voorspellend vermogen? En ligt dit hoger dan het voorspellend 

vermogen van het voorgaande inspectierapport?  

 

De resultaten suggereren dat het risicoprofiel een voorspellend vermogen heeft en dat dit 

hoger ligt dan het voorspellend vermogen van het voorgaande inspectierapport.  

Van alle indicatoren lijken de indicatoren Veiligheid en gezondheid en Pedagogische praktijk 

en beleid het best te voorspellen of het advies handhaven gegeven zal worden. De indicatoren 

Klachten en/ of signalen en hun afhandeling en Personeelsverloop en personeel lijken het 

minst goed te voorspellen of het advies tot handhaven gegeven wordt.  
 

 

Algemene conclusie 

Het huidige onderzoek heeft aangetoond dat aan de hand van het risicoprofiel voorspeld kan 

worden of een kindercentrum de kwaliteitseisen naleeft. Naarmate de kleur van het 

risicoprofiel meer naar rood verschuift worden de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Wko 

minder goed nageleefd. 

Daarnaast is aangetoond hoe bepalend de kwaliteit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

is voor de algehele kwaliteit van de kinderopvang. De indicator Veiligheid en gezondheid in 

de praktijk blijkt namelijk het meest bij te dragen aan het voorspellend vermogen van het 

risicoprofiel en is daarnaast ook sterk gerelateerd aan het aantal overtredingen in het 

inspectierapport.  
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4.2 Sterke punten en beperkingen  
Dit is de eerste studie waarin door middel van kwantitatief onderzoek is onderzocht of en hoe 

het risicoprofiel gerelateerd is aan inspectierapport, hoe de inspectierapporten van 

verschillende jaren zich tot elkaar verhouden, in hoeverre er sprake is van een verbetering van 

kwaliteit in de kinderopvang en of het risicoprofiel mogelijk een goed hulpmiddel is van de 

nalevingskans. De vergelijking van het risicoprofiel met het inspectierapport van hetzelfde 

jaar, maakt inzichtelijk of en in hoeverre de centrumkleur ook iets zegt over de kwaliteit van 

de kinderopvang. De grootte van de steekproef draagt bij aan een meer accurate vertaalslag 

van de bevindingen van het onderzoek naar de praktijk.      

 

De vergelijking tussen de inspectierapporten van verschillende jaren heeft inzichtelijk 

gemaakt hoe kindercentra scoren ten opzichte van de voorgaande inspectie, maar heeft ook 

aangetoond dat de inspectierapporten zich slecht lenen voor onderzoek. Statistisch gezien was 

het niet inzichtelijk of het ging om een ontbrekende voorwaarde (een missing) of dat de 

voorwaarde eigenlijk wel beoordeeld had moeten zijn maar door bijvoorbeeld 

omstandigheden niet beoordeeld kon worden. De voorwaarden die niet beoordeeld zijn, zijn 

hierom buiten beschouwing gelaten in de analyses waardoor kostbare data nu verloren zijn 

gegaan. In het kader van vervolgonderzoek is het van belang dat inzichtelijk is waarom een 

bepaalde voorwaarde niet beoordeeld is ten behoeve van een zo volledig mogelijke dataset. 

Tevens kan ook voor toezichthouders van belang zijn om inzicht te hebben in de reden 

waarom een voorwaarde niet beoordeeld is. Zij kunnen dit dan als aandachtspunt meenemen 

in het eerstvolgende jaarlijkse inspectieonderzoek.  

 

De vergelijking tussen de inspectierapporten van verschillende jaren wordt tevens bemoeilijkt 

doordat veranderingen op het gebied van toezicht (en handhaving) ertoe leiden dat het 

inspectieonderzoek in het ene jaar een andere vorm heeft dan in het andere jaar. Hierom is 

gekozen voor een selectie van kernvoorwaarden om een vergelijking mogelijk te maken.  

De resultaten van het huidige onderzoek weerleggen de veronderstelling dat de zwakke relatie 

tussen twee inspectierapporten mogelijk (deels) te wijten is aan een oneenduidige werkwijze 

van de toezichthouders.  

 

Tevens is onderzocht in hoeverre er sprake is van een verbetering van de kwaliteit. Domeinen 

waar kindercentra relatief slecht op scoren waaronder domein 3: Veiligheid en gezondheid, 

zijn bij de meeste analyses in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat deze niet altijd 

deel uitmaakten van het inspectieonderzoek. Hierdoor is een verbetering of verslechtering van 

kwaliteit niet gevonden, terwijl dit mogelijk in de praktijk wel bestaat.  
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4.3 Aanbevelingen 

Met het huidige onderzoek is aangetoond dat het risicoprofiel gerelateerd is aan de uitkomst 

van het inspectierapport en dat het tevens voorspellend vermogen heeft met betrekking tot de 

uitkomst van het inspectieonderzoek van hetzelfde jaar. Omdat het risicoprofiel gevolg heeft 

voor het toekomstige inspectieregime, zal vervolgonderzoek moeten aantonen in hoeverre het 

risicoprofiel voorspellend vermogen heeft ten aanzien van de uitkomst van het 

inspectierapport een jaar later.   

 

Een aantal indicatoren uit het risicoprofiel lijken de nalevingskans beter te voorspellen dan 

andere. Zo blijkt uit meerdere analyses dat de indicatoren Pedagogisch beleid en praktijk en  

Veiligheid en gezondheid in de praktijk goede indicatoren zijn voor de nalevingskans. 

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat kindercentra relatief het minst vaak voldoen aan 

voorwaarden met betrekking tot het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Het is dus van belang 

dat de kwaliteitseisen ook op dit gebied jaarlijks geïnspecteerd worden. Een aanbeveling is 

daarom om domein 3: Veiligheid en gezondheid  toe te voegen aan de inspectieactiviteit bij 

kindercentra met een groene score.  

 

De indicator Klachten en/ of signalen en hun afhandeling lijkt de zwakste indicator met 

betrekking tot de nalevingskans en draagt het minste bij aan het risicoprofiel. Een aanbeveling 

is om deze te verwijderen uit het risicoprofiel. De indicator Personeelsverloop en personeel 

blijkt weinig onderscheidend vermogen te hebben. Een aanbeveling is de onderliggende 

vragen onder deze indicator zo aan te passen dat er meer differentiatie ontstaat tussen de 

kindercentra.  

 

Uit een aanvullend onderzoek naar niet-pluisgevoelens
14

, die toezichthouders ervaren tijdens 

inspectiebezoeken, is gebleken dat zij deze gevoelens moeilijk of niet kunnen verwerken in 

het inspectierapport en/ of het risicoprofiel. Dit heeft als gevolg dat minimaal gehandeld 

wordt na een niet-pluisgevoel terwijl deze een indicatie kan zijn van de kwaliteit van de 

kinderopvang. Een aanbeveling is daarom om een indicator aan het risicoprofiel toe te voegen 

waarin niet-pluisgevoelens van toezichthouders kunnen worden opgenomen. 

 

Tot slot is in dit onderzoek naar voren gekomen dat het oordeel ‘ niet beoordeeld’ van 

toezichthouders zich slecht leent voor interpretatie. Onduidelijk is vaak waarom een 

voorwaarde niet beoordeeld is. Het toevoegen van een oordeel ‘ niet van toepassing’ zou meer 

duidelijkheid hierin kunnen verschaffen voor zowel toezichthouders, houders als overige 

lezers. 

 

                                                
14 GGD Amsterdam. Nog in concept: Onderzoek naar niet-pluisgevoelens onder toezichthouders kinderopvang.  

April/ mei 2013 
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7 Bijlagen 
 

Bijlage 7.1 

Alle voorwaarden waarop kindercentra tot aan januari 2012 tijdens de jaarlijkse reguliere 

inspectie getoetst werden. Vanaf 1 januari 2012 worden alleen bij kindercentra met een rode 

score alle voorwaarden getoetst.  

 

 

Domein 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 WKo; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

   

2 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding 
geboden. 
(art 1.1 lid 1 WKo; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

   

3 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 
de eerste dag van de maand waarop het voortgezet 
onderwijs voor die kinderen begint. 

(art 1.1 lid 1 WKo; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

   

 

Domein 1: Ouders 

 

1.1 Reglement oudercommissie 

Voorwaarde Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder heeft een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 WKo) 
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1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a WKo) 

   

2 Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen 
van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b WKo) 

   

3 Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de 
leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c WKo) 

   

4 Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van 
de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 WKo) 

   

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

   

 
 

1.2 Instellen oudercommissie 

Voorwaarde Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 WKo) 

   

 
 

1.2.1 Voorwaarden oudercommissie 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder is geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 WKo) 

   

2 Het personeel is geen lid. 
(art 1.58 lid 3 WKo) 

   

3 De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 WKo) 

   

4 De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid 
haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 WKo) 
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1.2.2 Adviesrecht oudercommissie 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit 
te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking 
tot de genoemde onderwerpen. 
(art 1.60 lid 1 WKo) 

   

2 De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en 
desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de 
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 WKo) 

   

3 Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de 
houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd 
aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen 
het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 WKo) 

   

4 De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook 
ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen.  
(art 1.60 lid 3 WKo) 

   

 
 

1.3 Informatie 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder informeert de ouders over het te voeren 
beleid. 
(art 1.54 WKo) 

   

2 De houder informeert de ouders en de kinderen in welke 
stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op 
welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.54 WKo; art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 2 Regeling) 

   

3 De houder plaatst het inspectierapport op de eigen 
website. Indien geen website aanwezig is legt de houder 
een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders 
en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 WKo) 

   

4 De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een 
adequaat beeld van de praktijk te geven. 
(art 1.54 WKo) 

   

5 De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte 
informatie. 
(art 1.54 WKo) 
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Domein 2: Personeel 

 

2.1  Verklaring omtrent het gedrag 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit 
van een verklaring omtrent het gedrag.  
(art 1.50 lid 3 WKo;) 

   

2 De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de 
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 WKo;) 

   

3 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet 
ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 WKo;) 

   

 
 

2.2 Passende beroepskwalificatie 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Alle beroepskrachten beschikken over de voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de 
cao Kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 3 lid 1 en 3 Besluit; art 4 lid 1 Regeling) 

   

 

 

2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO) 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1a Alle PMIO’ers beschikken over een diploma op minimaal 
MBO-3 niveau; 

OF 
1b Een HAVO- of VWO-diploma; 
OF  
1c Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet 

gelijkgesteld buitenlands diploma én relevante 
werkervaring. 

      (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 3 lid 2 en 3 Besluit; art 4 lid 2 Regeling) 

   

2 Voor alle PMIO’ers is binnen 2 maanden na aanvang van 
de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan 
opgesteld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 3 lid 2 en 3 Besluit; art 4 lid 2 Regeling) 
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3 Alle PMIO’ers worden ingezet conform een actueel 
persoonlijk ontwikkelplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 3 lid 2 en 3 Besluit; art 4 lid 2 Regeling) 

   

 
 

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Voorwaarde Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1a De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.  
      (art 1.55 lid 1 WKo) 
 

OF 

1b Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in deze specifieke 
omstandigheid daartoe nood-zaakt, overeenkomstig een 
door de houder vastgestelde gedragscode. 

      (art 1.55 lid 2 WKo) 

   

 

Domein 3: Veiligheid en gezondheid 

 

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van 
maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 Besluit; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

   

2 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid 
betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 5 Regeling; art 5 lid 3 Besluit registers 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

   

 
 

3.1.1 Beleid veiligheid 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die 
de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de 
thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, 
botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit; art 2 lid 1 Regeling) 
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2 Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke 
maatregelen op welk moment worden genomen in verband 
met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s 
en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit) 

   

3 Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval 
de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, 
de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen 
maatregelen worden vermeld. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 3 Regeling) 

   

 
 

3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen 
overeen met de risico’s in de praktijk. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 Regeling) 

   

2 Risico’s worden gereduceerd door het nemen van 
preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit) 

   

3 De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van 
aanpak. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b en lid 3 Besluit; art 2 lid 4 Regeling) 

   

4 Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de 
aanpak daarvan. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 4 Regeling) 

   

5 Beroepskrachten handelen conform het plan van 
aanpak. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 4 Regeling) 

   

 
 

3.2 Risico-inventarisatie gezondheid 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van 
maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 Besluit; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

   

2 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid 
betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 5 Regeling; art 5 lid 3 Besluit registers 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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3.2.1 Beleid gezondheid 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s 
die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de 
thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en 
medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub a en 3 Besluit; art 2 lid 2 Regeling) 

   

2 Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke 
maatregelen op welk moment worden genomen in verband 
met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s 
en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit) 

   

 
 

3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen 
overeen met de risico’s in de praktijk. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit art 2 Regeling) 

   

2 Risico’s worden gereduceerd door het nemen van 
preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit) 

   

3 De houder draagt zorg voor uitvoering van plan van 
aanpak. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b en lid 3 Besluit; art 2 lid 4 Regeling) 

   

4 Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de 
aanpak daarvan. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 4 Regeling) 

   

5 Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak. 
(art 1.50 lid 2 en art 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit; art 2 lid 4 Regeling) 

   

 
 

3.3 Meldcode kindermishandeling 

Voorwaarde Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder heeft een meldcode kindermishandeling die 
voldoet aan de beschreven eisen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 2 en 3 Besluit; art 3 Regeling) 
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3.3.1 Beleid meldcode kindermishandeling 

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de 
hoogte zijn van de inhoud van de meldcode 
kindermishandeling. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 2 Besluit) 

   

 
 

3.3.2 Uitvoering beleid meldcode protocol kindermishandeling 

Voorwaarde Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De beroepskrachten kennen de inhoud van de 
meldcode. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 2 Besluit) 

   

2 De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar de 
meldcode kindermishandeling. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2  WKo; art 2 lid 2 Besluit) 

   

 
 

Domein 4: Accommodatie en inrichting 

 

4.1 Binnenspeelruimte 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 8 lid 1 Regeling) 

   

2 Er is ten minste 3,5m2 bruto oppervlakte in de 
groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede 
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes 
buiten de groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 8 lid 1 Regeling) 

   

3 De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met 
het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit) 

   

4 De binnenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 8 lid 1 Regeling) 
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4.2 Slaapruimte 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval 
kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 9 Regeling) 

   

2 De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen 
kinderen. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 9 Regeling) 

   

 
 

4.3 Buitenspeelruimte 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Er is ten minste 3m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar 
per aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 10 lid 1 Regeling) 

   

2 De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.  
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 10 lid 1 Regeling) 

   

3 De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het 
kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2  WKo; art 6 Besluit; art 10 lid 1 Regeling) 

   

4 De buitenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit; art 10 lid 1 Regeling) 

   

 
 
Voor bso’s zien de voorwaarden onder domein 4 er als volgt uit: 

 

4.1 Binnenspeelruimte 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

5 Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte voor 
spelactiviteiten ingerichte ruimtes beschikbaar per kind.  
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit; art 8 lid 2 Regeling) 

   

6 De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met 
het aantal op te vangen kinderen.  
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit) 

   

7 De binnenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid.  
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit; art 8 lid 2 Regeling) 
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4.2 Buitenspeelruimte 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

5 Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar 
per aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit;  art 10 lid 2 Regeling) 

   

6 De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.  
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit;  art 10 lid 2 Regeling) 

   

7 De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de 
buitenschoolse opvang. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit;  art 10 lid 2 Regeling) 

   

8 De buitenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit;  art 10 lid 2 Regeling) 

   

 
 

4.3 Aanvullende eisen indien de buitenspeelruimte niet-aangrenzend is 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

3 De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe 
nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit; art 10 lid 2 Regeling) 

   

4 De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen 
goed bereikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit; art 10 lid 2 Regeling) 

   

5 De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen 
veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit; art 10 lid 2 Regeling) 

   

 

Domein 5: Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 

 

5.1 Opvang in groepen 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 en 4 en art 4 Besluit; art 5 lid 1 Regeling) 

   

2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
      (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 1 Regeling) 

OF   
2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 

4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
      (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 1 Regeling) 
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5.2 Vaste beroepskrachten en vaste ruimtes 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 3 en 6 Regeling) 

   

2 Dagelijks is minimaal één van de vaste beroepskrachten 
werkzaam op de groep van het kind. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 3 en 6 Regeling) 

   

3 Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepsruimte 
gebruik gedurende een week. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 4 en 6 Regeling) 

   

 
 

5.3 Beroepskracht-kind-ratio 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 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 6 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 rekenkundig gemiddelde berekend. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 7 en 8 Regeling) 

   

2 Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is 
ondersteuning van deze beroepskracht door een andere 
volwassene in geval van calamiteiten geregeld. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 12 Regeling) 

   

 
 

5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij 

openingstijden van 10 uur of langer 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Gedurende de genoemde openingstijden kunnen ten 
hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de 
beroepskracht-kind-ratio vereist is. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 
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2 De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 
9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum 
gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

3 De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat 
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende 
maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

4 Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 
wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kind-ratio. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

5 Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-
kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene 
in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 11 Regeling) 

   

 
Voor bso’s gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot groepsgrootte en de 

beroepskracht-kind-ratio:  

 

 

5.1 Opvang in groepen 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

2 Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 1 Besluit; art 6 lid 1 Regeling) 

   

2a De basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs 
voor die kinderen eindigt. 

      (art 1.50 lid 2 Wko;  art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 Besluit; art 6 lid 1 Regeling) 

OF 

2b De basisgroep bestaat uit maximaal 30 kinderen in de 
leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs 
voor die kinderen eindigt. 

      (art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 Besluit; art 6 lid 2 Regeling) 
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5.2 Beroepskracht-kind-ratio 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

2 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 
aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep 
bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd 

vanaf 4 jaar; 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd 

vanaf 8 jaar; 
         (art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 3 Regeling) 

OF 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 

aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
    (art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 4 Regeling) 

   

3 Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is 
ondersteuning van deze beroepskracht door een andere 
volwassene in geval van calamiteiten geregeld.  
(art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 8 Regeling) 

   

 
 

5.3 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio  

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

6 Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen 
ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten 
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio 
vereist is.  
(art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 7 Regeling) 

   

7 Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen 
ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten 
ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio 
vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na 
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 7 Regeling) 

   

8 De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor dat 
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende 
maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 7 Regeling) 

   

9 Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 
wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kind-ratio. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 7 Regeling) 
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10 Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-
kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
wordt ingezet, is er ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 6 lid 7 Regeling) 

   

 
 

Domein 6: Pedagogisch beleid 

 

6.1 Pedagogisch beleidsplan 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang 
met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

   

 
 

6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

Beoordeeld 

1 In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en 
observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze 
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt 
gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de 
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, 
en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden 
aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en 
observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang 
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub b Regeling) 

   

3 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en 
observeer-bare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen 
hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub c Regeling) 

   

4 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en 
observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun 
werkzaamheden worden ondersteund door andere 
volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub d Regeling)  
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Voor bso’s gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de inhoud van het 

pedagogisch beleidsplan.  

 

6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en 
 observeerbare termen het volgende beschreven: de 
 wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen 
 wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot 
 de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale 
 competentie, en de wijze waarop de overdracht van 
 normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en 
 observeerbare termen de werkwijze, de maximale 
 omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub b Regeling) 

   

3 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en 
 observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten 
 kinderen hun basisgroep verlaten. 

(art 1.50 lid 1 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub c Regeling) 

   

4 Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen 
 besteedt de houder in het pedagogisch beleidsplan 
 aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de 
 basisgroep. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 6 lid 6 Regeling)  

   

5  Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en 
 observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun 
 werkzaamheden worden ondersteund door andere 
 volwassenen. 
 (art 1.50 lid 1 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub d Regeling) 

   

 
 

6.1.2 Pedagogische praktijk 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
Beoordeeld 

1 De beroepskrachten kennen de inhoud van het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 3 Besluit) 

   

2 De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 
beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 3 Besluit) 
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6.2 Emotionele veiligheid 

Indicatoren Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De beroepskracht communiceert met de kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de 
kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 Regeling) 

   

4 De kinderen worden uitgenodigd tot participatie. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

5 Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende 
leeftijdsgenootjes om zich heen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 Besluit; art 5 lid 1 en 3 Regeling) 

   

6 Er is informatieoverdracht tussen ouders en 
beroepskracht. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 Regeling) 

   

 
 

6.3 Persoonlijke competentie 

Indicatoren Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele 
kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 Er is een goede interactie tussen beroepskracht en 
individuele kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen 
op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en 
inrichting. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

4 Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en 
motorisch spel van jonge kinderen belangrijk. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

 
 

6.4 Sociale competentie 

Indicatoren Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie 
tussen kinderen onderling. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 
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2 De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het 
voorkómen en oplossen van conflicten. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

 
 

6.5 Overdracht van normen en waarden 

Indicatoren Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de 
kinderen uitgelegd. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

4 Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen 
het goede voorbeeld. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

 
 

Domein 7: Klachten 

 

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De houder treft een regeling voor de behandeling van 
klachten die voldoet aan de beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

2 De houder brengt de regeling op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

3 De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt 
met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

4 De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk 
wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de 
klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

5 De houder leeft geheimhoudingsplicht na. 
(art 2 lid 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

6 De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar 
een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste 
een aantal vaste onderdelen worden aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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7 De houder zendt het verslag voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

 
 

7.2 Klachtenregeling oudercommissie 

Voorwaarden Ja Nee 
Niet 

beoordeeld 

1 De houder treft een regeling voor de behandeling van 
klachten van de oudercommissie over een door hem 
genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die 
voldoet aan de beschreven eisen. 
(art 1.60a WKo) 

   

2 De houder brengt de regeling op passende wijze onder de 
aandacht van oudercommissie. 
(art 1.60a WKo) 

   

3 De houder zorgt voor naleving van de regeling. 
(art 1.60a WKo) 

   

4 De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar 
een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste 
een aantal vaste onderdelen worden aangegeven. 
(art 1.60a WKo) 

   

5 De houder zendt het verslag voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a WKo) 
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Bijlage 7.2 

 

Overzicht van de voorwaarden die worden getoetst aan de hand van de kleur van het 

risicoprofiel.  

 
 Groen Geel Oranje Rood 

Domein 1  6 van 20 

1.2.1 

1.2.2.1 

1.3.1 
1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

6 van 20 

1.2.1 

1.2.2.1 

1.3.1 
1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

20 van 20 

1.1.1 

1.1.1.1 

1.1.1.2 
1.1.1.3 

1.1.1.4 

1.2.1 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.2.4 
1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Domein 2 4 van 8 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

4 van 8 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

4 van 8 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

8 van 8 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

2.3.1 

2.3.2 
2.3.3 

2.4.1 

Domein 3  10 van 23 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

3.1.2.5 

3.2.2.3 

3.2.2.4 

3.2.2.5 

3.3.1 

3.3.1.1 

3.3.2.1 

3.3.2.2 

10 van 23 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

3.1.2.5 

3.2.2.3 

3.2.2.4 

3.2.2.5 

3.3.1 

3.3.1.1 

3.3.2.1 

3.3.2.2 

23 van 23 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

3.1.2.5 
3.2.1 

3.2.2 

3.2.1.1 

3.2.1.2 

3.2.2.1 

3.2.2.2 

3.2.2.3 

3.2.2.4 

3.2.2.5 

3.3.1 

3.3.1.1 
3.3.2.1 

3.3.2.2 
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Domein 4 kdv  5 van 10 

4.1.1 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.4 

5 van 10 

4.1.1 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.4 

10 van 10 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 
4.3.4 

Domein 4 bso  5 van 10 

4.1.4 

4.3.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

5 van 10 

4.1.4 

4.3.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.4.1 
4.4.2 

4.4.3 

Domein 5 kdv 5.1.1 

5.1.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 
5.4.4 

5.4.5 

Domein 5 bso 5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 
5.4.5 

Domein 6 kdv 6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.4.1 
6.4.2 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 
6.3.4 

6.1.1 

6.1.1.1 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3.1 
6.3.2 

6.1.1 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.1.3 

6.1.1.4 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 
6.2.5 
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6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.3.3 

6.3.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.2.6 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 
6.5.3 

6.5.4 

Domein 6 bso 6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 
6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3.1 

6.3.2 
6.3.3 

6.3.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.1.1 

6.1.1.1 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 
6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.1.1 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.1.3 

6.1.1.4 

6.1.1.5 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.2.1 

6.2.2 
6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 
6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

Domein 7    7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

7.1.7 

7.2.1 

7.2.2 
7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 
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Bijlage 7.3 

 

Overzicht van de voorwaarden waarop in de gemeente Amsterdam bij een basis inspectie 

getoetst werd: 

 

Domein Voorwaarden bij 

kinderdagverblijven  

Voorwaarden bij bso’s 

0: Kinderopvang in de zin 

van de wet 

0.1.1 

0.1.2 

0.1.3 

0.1.1 

0.1.2 

0.1.3 

2: Personeel 2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

2.3.1 (indien van toepassing) 

2.3.2 (indien van toepassing) 

2.3.3 (indien van toepassing) 

2.4 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.1 

2.3.1 (indien van toepassing) 

2.3.2 (indien van toepassing) 

2.3.3 (indien van toepassing) 

2.4 

3: Veiligheid en Gezondheid 3.1.2.4 

3.1.2.5 

3.2.2.4 

3.2.2.5 

3.3.2.1 

3.3.2.2 

3.1.2.4 

3.1.2.5 

3.2.2.4 

3.2.2.5 

3.3.2.1 

3.3.2.2 

4: Accommodatie en 

inrichting 

4.1.4 

4.2.1 (alleen bij 

kinderdagverblijven) 

4.3.4 

4.1.3 

4.2.3 

5: Groepsgrootte en 

beroepskracht-kind-ratio 

5.1.1 

5.1.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.4 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.4.4 

6: Pedagogisch beleid en 

praktijk  

6.1.2.1 t/m 6.5.4 6.1.2.1 t/m 6.5.4 

 



Bijlage 7.4 

 

Indicator 1. Naleving van de beroepskracht-kind-ratio 
 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 1.1 Werd de b-k-r bij 

de meest recente inspectie 

nageleefd?* 

In de afgelopen drie maanden is de 

BKR twee of meer keer per 

onderzochte maand overschreden. 

   

In de afgelopen drie maanden is de BKR 

één keer per onderzochte maand 

overschreden. 

   

In de afgelopen drie maanden is meer 

dan twee keer de BKR overschreden 

als gevolg van een calamiteit**. 

   De BKR wordt nageleefd.   

  

In de afgelopen drie maanden is het 

voorgekomen dat er op een groep 

helemaal geen gediplomeerd personeel 

werkzaam was.  

   

Voor 09:30 en/of na 16:30 wordt er langer 

dan anderhalf uur aaneengesloten 

afgeweken van de BKR.  

   

In de afgelopen drie maanden is de 

BKR overschreden als gevolg van de 

leeftijdsopbouw van de groep. 

      

  
Er wordt meer dan drie uur per dag 

afgeweken van de BKR. 
   

Tijdens de voor het kindercentrum 

gebruikelijke middagpauze wordt er 

langer dan twee uur afgeweken van de 

BKR. 

           

  
Er wordt van de BKR afgeweken na 

09:30 en/of voor 16:30 uur.  
   

De middagpauze valt niet tussen 12:30 en 

15:00 uur.  
           

  

  

  
 

  

  

Bij afwijking BKR wordt minimaal de 

helft van de vereiste beroepskrachten 

ingezet. 

           

  

Bij afwijking van de BKR is er geen 

andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig.  

           

 * We maken geen 

onderscheid tussen grote en 

kleine kindercentra. Als op 

één van de groepen aan een 

voorwaarde niet wordt 

voldaan, heeft dit 

consequenties voor het hele 

kindercentrum. 

  

  

  

  

           

 ** Een calamiteit is 

bijvoorbeeld een 

ziekmelding op dezelfde 

ochtend of afwezigheid door 

een acuut ongeval. 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 1.2 Werd de b-k-r de 

voorgaande drie jaar 

nageleefd?* 

De BKR werd in geen van de drie 

jaren nageleefd. 
   

De BKR werd in twee van de afgelopen 

drie jaren niet nageleefd. Noteer in welke 

twee jaren. (is rood) 

 

   

De BKR werd in één van de afgelopen 

drie jaren niet nageleefd. Noteer in 

welk jaar. (is rood) 

   
De BKR werd in geen van de drie 

voorgaande jaren overschreden. 
 

Inspectierapporten van 2011,  

2010 en 2009 terugkijken. 

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de BKR werd 

nageleefd, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de BKR werd 

nageleefd, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de BKR werd 

nageleefd, kan deze vraag met 

groen worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en de 

BKR werd nageleefd, moet deze 

vraag toch met rood worden 

beantwoord. 

 

 * We maken geen onderscheid 

tussen grote en kleine 

kindercentra. Als op één van de 

groepen aan een voorwaarde 

niet wordt voldaan, heeft dit 

consequenties voor het hele 

kindercentrum. 

                 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

    1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 1.3 In het kader van de 

naleving van de BKR, is er 

sprake van een patroon? 

In de afgelopen drie jaar heeft het 

kindercentrum in alle drie de jaren 

exact dezelfde overtredingen op het 

gebied van de BKR begaan.  

   

Bij de huidige inspectie heeft het 

kindercentrum een ‘zeer zwak’ of ‘zwak’ 

resultaat behaald bij vraag 1.1 (namelijk 

naleving BKR bij meest recente 

inspectie). Dit zijn andere overtredingen 

dan in de voorgaande twee jaren. 

   

Bij de huidige inspectie heeft het 

kindercentrum een 'redelijk' of 'sterk' 

resultaat behaald bij  

vraag 1.1 (namelijk naleving BKR bij 

meest recente inspectie). In één van 

beide voorgaande jaren is/zijn 

overtreding(en) begaan op het gebied 

van de BKR.  

   
De BKR werd in alle drie de jaren 

nageleefd.  
 

Inspectierapporten van 2011,  

2010 en 2009 terugkijken. 

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de BKR werd 

nageleefd, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

Bij de huidige inspectie heeft het 

kindercentrum een 'redelijk' of 'sterk' 

resultaat behaald bij vraag 1.1 (namelijk 

naleving BKR bij meest recente 

inspectie). In beide voorgaande jaren zijn 

overtredingen begaan op het gebied van 

de BKR.  

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de BKR werd 

nageleefd, kan deze vraag met 

groen worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en de 

BKR werd nageleefd, moet deze 

vraag toch met rood worden 

beantwoord. 

 

* Om geen onderscheid te 

maken tussen grote en kleine 

kindercentra zijn de vragen per 

groep te beantwoorden. 

   

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de BKR werd 

nageleefd, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 1.4 Worden kinderen 

opgevangen buiten de eigen 

stamgroep?* 

Het is in één van de onderzochte 

maanden vier of meer keer 

voorgekomen dat kinderen ten 

behoeve van de BKR in een andere 

groep dan de eigen stam/basisgroep 

werden opgevangen.  

   

Het is in één van de onderzochte maanden 

twee of drie keer voorgekomen dat 

kinderen ten behoeve van de BKR in een 

andere stam/basisgroep werden 

opgevangen. Calamiteiten** vormen hier 

een uitzondering op.  

   

In de afgelopen drie maanden is het 

meer dan twee keer voorgekomen dat 

kinderen niet in de eigen 

stam/basisgroep werden opgevangen 

als gevolg van een calamiteit**. (dit is 

rood)  

   
Kinderen worden altijd in hun eigen 

stam/basisgroep opgevangen.  
 

  
Kinderen worden in meer dan één 

stam/basisgroep geplaatst. 
   

In de afgelopen drie maanden is het in alle 

maanden voorgekomen dat een kindje in 

een andere groep dan de eigen 

stam/basisgroep werd opgevangen.  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

 * We maken geen onderscheid 

tussen grote en kleine 

kindercentra. Als op één van de 

groepen aan een voorwaarde 

niet wordt voldaan, heeft dit 

consequenties voor het hele 

kindercentrum. 
 

   

  

  

       

 ** Een calamiteit is 

bijvoorbeeld een ziekmelding op 

dezelfde ochtend of afwezigheid 

door een acuut ongeval. 

          

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

  maximaal 10 punten   11-18 punten    19-25 punten   26-28 punten  

Totaal            

Kleurcode Naleving van de beroepskracht-kind-ratio: 
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 Indicator 2. Pedagogisch beleid en praktijk 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 2.1 Voldoet de meest 

recente versie van het 

pedagogisch beleidsplan? 

Er ontbreekt een pedagogisch 

beleidsplan dat is toegespitst op de 

locatie.   

   
De vier competenties zijn 

niet/onvoldoende uitgewerkt.  
   

alleen voor kdv: Er wordt 

niet/onvoldoende beschreven bij 

welke activiteiten kinderen de 

stam/basisgroep verlaten of op welke 

wijze de achterwacht is geregeld .  

   

De meest recente versie van het 

pedagogisch beleidsplan voldoet aan 

alle voorwaarden uit het 

toetsingskader. 

 

 ** Bij nieuwe kindercentra is 

er soms nog geen pedagogisch 

beleid. Er kunnen dan ook 

minder punten worden 

behaald. Dit kan men 

onderbouwen omdat het 

wenselijk is dat nieuwe 

kindercentra de eerste jaren 

intensiever worden getoetst. 

De inhoud van het pedagogisch 

beleidsplan voldoet aan maximaal één 

van de in het toetsingskader gestelde 

voorwaarden. 

   

De werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de groep is 

niet/onvoldoende uitgewerkt. 

   

alleen voor bso: Er wordt 

niet/onvoldoende beschreven bij 

welke activiteiten kinderen de groep 

verlaten of op welke wijze de 

achterwacht is geregeld of hoe de 

omgang met de basisgroep is geregeld 

bij activiteiten in groepen met meer 

dan 30 kinderen.  

 
  

  

  

  
 

      
Er wordt aan twee of meer voorwaarden 

uit het toetsingskader niet voldaan.  
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 2.2 Voldeed het 

pedagogisch beleidsplan de 

voorgaande drie jaar? 

Een pedagogisch beleidsplan dat 

voldoet aan alle voorwaarden ontbrak 

in alle drie de jaren. 

   

In twee van de drie jaren ontbrak een 

pedagogisch beleidsplan dat voldoet aan 

alle voorwaarden (is rood). Noteer in 

welke twee jaren er geen goed 

pedagogisch beleidsplan aanwezig was. 

   

In één van de drie jaren ontbrak een 

pedagogisch beleidsplan dat voldoet 

aan alle voorwaarden (is rood). Noteer 

in welk jaar er geen goed pedagogisch 

beleidsplan aanwezig was. 

   

Er was een pedagogisch beleidsplan 

dat voldoet aan alle voorwaarden in 

alle drie de jaren. 

 

Inspectierapporten van 2011,  

2010 en 2009 terugkijken. 

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en een goed 

pedagogisch beleidsplan was 

aanwezig, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en een goed 

pedagogisch beleidsplan was aanwezig, 

kan deze vraag met groen worden 

beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en een goed 

pedagogisch beleidsplan was 

aanwezig, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en een 

goed pedagogisch beleidsplan was 

aanwezig, moet deze vraag toch 

met rood worden beantwoord. 

 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 2.3 Voldeed de 

pedagogische praktijk bij de 

meest recente inspectie? 

Er wordt op meer dan één indicator 

onvoldoende gescoord binnen de vier 

basisdoelen. 

   
Er wordt op één indicator onvoldoende 

gescoord binnen de vier basisdoelen. 
   

Er zijn meer dan twee 

aandachtspunten binnen de 

pedagogische praktijk. 

   

Beroepskrachten zijn op de hoogte 

van de inhoud van het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

             

Beroepskrachten handelen 

niet/onvoldoende conform het 

pedagogisch beleidsplan. 

   

Beroepskrachten bieden emotionele 

veiligheid, stimuleren persoonlijke en 

sociale competentie en brengen 

normen en waarden over. 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
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G
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  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 2.4 Voldeed de 

pedagogische praktijk de 

voorgaande drie jaar? 

Een goede pedagogische praktijk 

ontbrak in alle drie de jaren. 
   

Er was in twee van de drie jaren sprake 

van een onvoldoende pedagogische 

praktijk (is rood). Noteer in welke twee 

jaren. 

   

Er was in één van de drie jaren sprake 

van een onvoldoende pedagogische 

praktijk (is rood). Noteer in welk jaar. 

   
De pedagogische praktijk was in alle 

drie de jaren voldoende. 
 

Inspectierapporten van 2011,  

2010 en 2009 terugkijken. 

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de praktijk 

voldeed, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de praktijk 

voldeed, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de praktijk 

voldeed, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en de 

praktijk voldeed, moet deze vraag 

toch met rood worden beantwoord. 

 

                  

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

  maximaal 10 punten   11-18 punten    19-25 punten   26-28 punten  

Totaal            

Kleurcode Pedagogisch beleid en praktijk: 
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 Indicator 3. Veiligheid en gezondheid in de praktijk 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 3.1 Voldoet veiligheid 

& gezondheid in de praktijk? 

Beroepskrachten zijn niet op de 

hoogte van de veiligheids- en 

gezondheidsrisico's en de aanpak 

daarvan. 

   

Beroepskrachten zijn onvoldoende op de 

hoogte van de veiligheids- of 

gezondheidsrisico's en de aanpak daarvan. 

   

Er zijn meer dan twee 

aandachtspunten op het gebied van 

veiligheid en/of gezondheid. 

   
Er zijn geen aandachtspunten op het 

gebied van veiligheid en gezondheid. 
 

  

Beroepskrachten handelen niet 

conform veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

   

Beroepskrachten handelen onvoldoende 

conform veiligheids- of 

gezondheidsbeleid. 

   

De geïnventariseerde risico's zijn 

incompleet en komen niet overeen met 

de risico's in de praktijk. 

   

Alle medewerkers in het 

kindercentrum handelen conform het 

opgestelde veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  

 

  

Er is op het gebied van veiligheid en 

op het gebied van gezondheid 

minimaal één groot risico aanwezig 

(dus in totaal twee grote risico’s waar 

onvoldoende passende maatregelen 

voor zijn genomen). 

   

Er is op het gebied van veiligheid of op 

het gebied van gezondheid minimaal één 

groot risico aanwezig. 

           

       

De beroepskrachten handelen 

onvoldoende conform het protocol 

kindermishandeling. 

           

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 3.2 Voldeed veiligheid 

& gezondheid in de praktijk 

de voorgaande drie jaar? 

De praktijk veiligheid en gezondheid 

was onvoldoende in alle drie de jaren. 
   

Er was in twee van de drie jaren sprake 

van een onvoldoende praktijk op het 

gebied van veiligheid en gezondheid (is 

rood). Noteer in welke twee jaren. 

   

Er was in één van de drie jaren sprake 

van een onvoldoende praktijk op het 

gebied van veiligheid en gezondheid 

(is rood). Noteer in welk jaar. 

   

Er was sprake van een goede praktijk 

op het gebied van veiligheid en 

gezondheid in alle drie de jaren. 

 

Onderdeel uitvoering beleid 

veiligheid en gezondheid 

terugkijken in  

inspectierapporten van 2011,  

2010 en 2009. 

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de praktijk 

voldeed, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de praktijk 

voldeed, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en de praktijk 

voldeed, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en de 

praktijk voldeed, moet deze vraag 

toch met rood worden beantwoord. 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
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G

R 
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G
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  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 3.3 Zijn de risico-

inventarisaties de afgelopen 

drie jaar jaarlijks gedaan en 

betreffen zij de actuele 

situatie? 

Jaarlijks uitgevoerde, actuele RIV 

en/of RIG ontbraken in alle drie de 

jaren. 

   

Een jaarlijks uitgevoerde, actuele RIV  

en/of RIG was in twee van de drie jaren 

afwezig (is rood). Noteer in welke twee 

jaren deze ontbraken. 

   

Een jaarlijks uitgevoerde, actuele RIV 

en/of RIG was in één van de drie jaren 

afwezig (is rood). Noteer in welk jaar. 

   

Een actuele RIV en RIG is in de 

afgelopen drie jaar op alle 

noodzakelijke momenten uitgevoerd. 

 

Inspectierapporten van 2011, 

2010 en 2009 terugkijken. 

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is  en de RIV/RIG 

actueel was, kan deze vraag met 

groen worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is  en de RIV/RIG 

actueel was, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is  en de RIV/RIG 

actueel was, kan deze vraag met 

groen worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en de 

RIV/RIG actueel was, kan deze 

vraag met rood worden 

beantwoord. 

 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

 Vraag 3.4 Hebben er 

(ernstige) ongevallen 

plaatsgevonden in het 

afgelopen jaar? 

Er hebben zich meer dan twee grote 

ongevallen voorgedaan waarbij geen 

passende maatregelen zijn genomen. 
   

Er hebben zich meer dan twee grote 

ongevallen voorgedaan waarbij passende 

maatregelen zijn genomen. 

   

Er heeft zich maximaal één groot 

ongeval voorgedaan waarbij passende 

maatregelen zijn genomen (dit is 

groen). 

   
Er hebben zich geen grote (bijna) 

ongevallen voorgedaan. 
 

       

Er heeft zich minstens één groot ongeval 

voorgedaan waarbij geen passende 

maatregel is genomen. 

   

Voor de grote ongevallen die zich 

hebben voorgedaan, is op onjuiste 

wijze een ongevallenregistratie-

formulier ingevuld. 

   

Voor kleine (bijna) ongevallen is  per 

groep minimaal één 

ongevallenregistratieformulier 

ingevuld. 

 

       
Er is in het afgelopen jaar geen enkel 

ongeval geregistreerd (dit is rood). 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
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G

R 
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G
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  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 3.5 Is er sprake van een 

actief veiligheids- en 

gezondheidsmanagement? 

Er ontbreken werkinstructies en/of 

protocollen op het gebied van 

veiligheid en gezondheid. 

   

Er ontbreken werkinstructies en 

protocollen die zijn toegespitst op de 

locatie. 

   

Thema's op het gebied van veiligheid 

en gezondheid ontbreken als vast 

onderdeel van het werkoverleg. 

   

Jaarlijks wordt de evaluatie van het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid 

vastgelegd in een verslag en/of 

worden werkinstructies en 

protocollen bijgesteld indien nodig. 

 

  

Er vindt geen werkoverleg plaats 

waarbij thema's op het gebied van 

veiligheid en gezondheid worden 

besproken. 

   

Er is minder dan één keer per zes weken 

structureel werkoverleg waarbij thema's 

op het gebied van veiligheid en 

gezondheid worden besproken. 

   

Er ontbreekt een goede en duidelijke 

inwerkprocedure voor nieuw 

personeel, invallers en stagiaires. 

      

       

De houder stelt de werkinstructies en 

protocollen enkel ter beschikking zonder 

hier verder aandacht aan te besteden. 

   

Monitoring van eenmalige acties door 

het opstellen van een actieplan 

ontbreekt. 

      

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

  maximaal 12 punten   13-22 punten    23-32 punten   33-35 punten  

Totaal            

 Kleurcode Veiligheid en gezondheid in de praktijk: 
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 Indicator 4. Klachten en/of signalen en hun afhandeling 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 4.1  Zijn er van het 

afgelopen jaar klachten en/of 

signalen bij ons 

binnengekomen?  

Er zijn meerdere klachten/signalen bij 

de Inspectie Kinderopvang 

binnengekomen van dezelfde aard die 

gerelateerd zijn aan de Wko. 

   

Er zijn meerdere klachten/signalen bij de 

Inspectie Kinderopvang binnengekomen 

van verschillende aard die gerelateerd 

zijn aan de Wko. 

   

Er is één klacht/signaal bij de 

Inspectie Kinderopvang 

binnengekomen die gerelateerd is aan 

de Wko. 

   

Er zijn het afgelopen jaar geen 

klachten en/of signalen bij de 

Inspectie Kinderopvang 

binnengekomen die gerelateerd zijn 

aan de Wko.  

 

* Onderzoek in de (digitale) 

klachtenmap of er klachten 

en/of signalen zijn 

binnengekomen bij de 

Inspectie Kinderopvang. 

           

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G
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  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 4.2  Zijn er van de 

afgelopen drie jaar klachten 

en/of signalen bij ons 

binnengekomen?  

In alle drie de jaren zijn er klachten 

en/of signalen binnen gekomen. 
   

In twee van de afgelopen drie jaren zijn er 

over het kindercentrum klachten en/of 

signalen geweest (dit is rood). Noteer in 

welke twee jaren er klachten zijn geweest. 

   

In één van de afgelopen drie jaren zijn 

er over het kindercentrum klachten 

en/of signalen geweest (dit is rood). 

Noteer in welk jaar er klachten zijn 

geweest. 

   

In de afgelopen drie jaren zijn er 

geen klachten en/of signalen binnen 

gekomen. 

 

* Onderzoek in de (digitale) 

klachtenmap of er klachten 

en/of signalen zijn 

binnengekomen bij de 

Inspectie Kinderopvang. 

* Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en er geen 

klachten en/of signalen bekend zijn, 

kan deze vraag met groen worden 

beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum minder 

dan 3 jaar open is en er geen klachten 

en/of signalen bekend zijn, kan deze 

vraag met groen worden beantwoord. 

   

  * Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en er 

geen klachten en/of signalen bekend 

zijn, kan deze vraag met groen 

worden beantwoord. 

   

 * Indien een kindercentrum 

minder dan 3 jaar open is en er 

geen klachten en/of signalen 

bekend zijn, moet deze vraag toch 

met rood worden beantwoord. 
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G
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G
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G
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Vraag 4.3  I.v.t. (anders max. 

score toekennen) 

Wat was de aard van deze 

klachten/signalen?(licht-

/zwaarwegend) 

Klachten en/of signalen zijn twee of 

meer keer aanleiding geweest voor een 

incidenteel onderzoek door de 

inspecteur of het tio-team in de 

afgelopen drie jaar. 

   

Eén klacht of signaal was aanleiding voor 

een incidenteel onderzoek door de 

inspecteur of het tio-team. 

   

Klachten en/of signalen moesten als 

aandachtspunt meegenomen worden 

bij een inspectie. 

   

Klachten en/of signalen hebben geen 

betrekking op zaken die gerelateerd 

zijn aan de Wko. 

 

     

Uit het jaarverslag klachten blijkt dat een 

klacht gerelateerd aan de Wko gegrond is 

verklaard. 

        

Er zijn geen klachten en/of signalen 

geweest die aanleiding gaven om als 

aandachtspunt mee te nemen bij een 

volgende inspectie. 

 

    

* Indien een jaarverslag klachten 

ontbreekt moet deze vraag met rood 

worden beantwoord. 

       

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 4.4  I.v.t. (anders max. 

score toekennen)  

Zijn deze klachten/signalen 

adequaat afgehandeld? 

De afgelopen drie jaren zijn naar 

aanleiding van verschillende 

gebeurtenissen twee of meer dezelfde 

klachten binnengekomen doordat de 

houder de noodzakelijke acties niet of 

onvoldoende heeft uitgevoerd. 

   

Uit het jaarverslag klachten blijkt dat een 

klacht gerelateerd aan de Wko gegrond is 

verklaard, maar de houder heeft de 

aanbeveling(en) niet opgevolgd. 

   

De houder heeft geen acties 

ondernomen om de klachten of 

signalen op te lossen. 

   

De houder heeft acties ondernomen 

waardoor alle klachten of signalen 

zijn opgelost. 

 

     

 * Indien een jaarverslag klachten 

ontbreekt moet deze vraag met rood 

worden beantwoord. 

           

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

  maximaal 10 punten   11-18 punten    19-25 punten   26-28 punten  

Totaal            

 Kleurcode Klachten en/of signalen en hun afhandeling: 
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 Indicator 5. Personeelsverloop en personeel 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 5.1 Was er sinds de 

vorige inspectie sprake van 

veel personeelsverloop? 

Op tenminste één van de groepen in 

het kindercentrum heeft sinds de 

vorige inspectie, twee of meer keer 

een wisseling van beroepskracht 

plaatsgevonden. 

   

Op tenminste de helft van de groepen in 

het kindercentrum heeft sinds de vorige 

inspectie één keer een wisseling van 

beroepskracht plaatsgevonden (i.h.g.v. 

een éénpitter geldt dit al bij één groep)**. 

   

Er ontbraken mogelijkheden om in 

alle gevallen de personeelswisseling 

binnen het eigen team op te lossen. 

   

Het afgelopen jaar is het team stabiel 

gebleven en hebben er geen 

personeelswisselingen 

plaatsgevonden onder de 

beroepskrachten. 

 

 * Het aannemen van extra 

personeel wordt niet gezien als 

personeelswisseling. 

          

Op tenminste één van de groepen 

heeft het afgelopen jaar minstens drie 

keer een wisseling van BOL-stagiaires 

plaatsgevonden. 

   

Het afgelopen jaar is het team stabiel 

gebleven en hebben er geen 

personeelswisselingen 

plaatsgevonden onder de BOL-

stagiaires en het overige 

ondersteunend personeel. 

 

** Voor een kindercentrum 

met één groep zal de impact 

van een enkele 

personeelswisseling groter zijn 

dan bij grotere locaties.  
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Vraag 5.2 Is er het afgelopen 

jaar een wisseling geweest van 

directie/locatieverantwoordelij

ke? 

Voor de rol van leidinggevende heeft 

dit jaar op twee of meer momenten 

een wisseling plaatsgevonden. 

   

Voor de rol van vervangend 

leidinggevende (assistent leidinggevende, 

leidster plus, adjunct) heeft dit jaar op 

twee of meer momenten een wisseling 

plaatsgevonden. 

   

Voor de rol van leidinggevende of 

vervangend leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, adjunct) 

heeft dit jaar op één moment een 

wisseling plaatsgevonden. 

   

Er is een vaste leidinggevende en 

vervangend leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, 

adjunct) en er heeft dit jaar geen 

wisseling plaatsgevonden. 

 

    

Voor de rol van regiomanager* heeft dit 

jaar op twee of meer momenten een 

wisseling plaatsgevonden. 

  

Voor de rol van regiomanager* heeft 

dit jaar op één moment een wisseling 

plaatsgevonden. 

  

Er is een vaste regiomanager* en er 

heeft dit jaar geen wisseling 

plaatsgevonden. 

 

       
* Indien er geen regiomanager is 

aangesteld kan deze vraag met groen 

worden beantwoord.  

       
Onder de directie(leden) heeft er geen 

wisseling plaatsgevonden. 
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 Vraag 5.3 Is er sprake van 

deskundige en betrokken 

locatieverantwoordelijke/directi

e? 

De leidinggevende is twee of meer 

dagen afwezig op de locatie en bij 

diens afwezigheid ontbreekt  een 

vervangend leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, adjunct).  

   

Er is tenminste één dag in de week 

waarop de leidinggevende en de 

vervangend leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, adjunct)  

beide ontbreken. 

   
De leidinggevende is twee of meer 

dagen afwezig. 
   

De leidinggevende is dagelijks op de 

locatie aanwezig. 
 

  
De leidinggevende is drie of meer 

dagen afwezig op de locatie. 
   

Bij de leidinggevende en vervangend 

leidinggevende (assistent leidinggevende, 

leidster plus, adjunct) ontbreekt een 

kindgerichte opleiding op minimaal 

MBO3 niveau. 

   

De leidinggevende of vervangend 

leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, adjunct) 

beschikt over een kindgerichte 

opleiding afgerond op minimaal HBO 

niveau. 

   

Leidinggevende en vervangend 

leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, 

adjunct) hebben een kindgerichte 

opleiding afgerond op minimaal 

HBO niveau. 

 

  

Er ontbreekt een vervangend 

leidinggevende (assistent 

leidinggevende, leidster plus, adjunct) 

en/of het is onduidelijk wie bij 

afwezigheid van de leidinggevende 

diens taken waarneemt. 

             

Leidinggevende heeft een 

aanvullende opleiding/ meerdaagse 

cursus gevolgd op het gebied van 

management. 
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Vraag 5.4 Is er sprake van 

gemotiveerde/betrokken 

beroepskrachten? 

Initiatief tot het invullen van thema's 

en/of activiteiten ontbreekt op alle 

groepen van het kindercentrum. 

   

Op een deel van de groepen ontbreekt 

eigen initiatief tot het invullen van 

thema's en/of activiteiten. 

   

Bij een deel van de groepen is niet 

zichtbaar dat wordt gewerkt met 

thema's en/of activiteiten. 

   

Alleen voor kdv: Beroepskrachten 

houden dagelijks de 

overdrachtsschriftjes voor de baby's 

bij.  

 

            

Bij een deel van de beroepskrachten 

ontbreekt eigen initiatief tot het 

invullen van thema's en/of activiteiten. 

   

Beroepskrachten verzamelen 

knutselwerkjes/tekeningen etc. om dit 

als bijvoorbeeld afscheidsboekje te 

bundelen en mee te geven aan het 

kind. 
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 Vraag 5.5 Wordt er veel met 

tijdelijke en/of uitzendkrachten 

gewerkt? 

Als gevolg van een vacature die langer 

dan twee maanden uitstaat wordt 

gebruik gemaakt van meer dan drie 

verschillende invalkrachten. 

   

Een eigen invalpool en/of een contract 

met een uitzendbureau waar indien nodig 

gebruik van gemaakt kan worden 

ontbreekt. 

   

Bij het inzetten van invallers  

ontbreekt een beleid m.b.t. het 

inzetten van vaste gezichten. 

   

Bij uitval van collega’s wordt dit 

onderling opgelost. Het afgelopen 

jaar zijn er geen vreemde gezichten 

ingezet op de groep.  

 

* Indien er geen gebruik is 

gemaakt van tijdelijke en/of 

uitzendkrachten wordt alles 

groen gescoord. 
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Vraag 5.6 Zijn diploma's en 

VOG's in orde? 

Van twee of meer personen werkzaam 

bij het kindercentrum ontbreekt een 

geldige VOG. 

   

Van één persoon werkzaam bij het 

kindercentrum ontbreekt een geldige 

VOG. 

   

Dagelijks is meer dan één 

BBL'er/PMIO'er op de groep 

werkzaam. 

   

Van alle personen is de VOG voor 

aanvang van de werkzaamheden bij 

het kindercentrum overlegd.   

 

  

Van twee of meer beroepskrachten 

ontbreekt een passende 

beroepskwalificatie.  

   

Van één persoon werkzaam bij het 

kindercentrum ontbreekt een passende 

beroepskwalificatie. 

   

Van minstens één beroepskracht was 

de VOG niet voor aanvang van de 

werkzaamheden overlegd.  

   

Van alle personen is de VOG niet 

ouder dan twee maanden bij 

overleggen. 

 

  
Een groep wordt structureel gedraaid 

door enkel BBL'ers/ PMIO'ers. 
        

Van minstens één beroepskracht was 

de VOG ouder dan twee maanden bij 

het overleggen. 

   

Er wordt minimaal één HBO (of 

hoger) gediplomeerde beroepskracht 

ingezet in het kindercentrum. 

 

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

Totaal maximaal 14 punten   15-26 punten    27-38 punten   39-42 punten  

 Kleurcode Personeelsverloop en personeel: 
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Indicator 6: Intern kwaliteitsbeleid 

  

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 6.1 Hoe staat de 

organisatie waartoe de locatie 

behoort bekend bij de GGD 

Amsterdam?  

De locatie behoort tot een organisatie 

die slecht bekend staat in Amsterdam 

e.o. 

(korte motivatie waardoor organisatie 

slecht bekend staat) 

   

De locatie behoort tot een organisatie die 

matig bekend staat in Amsterdam e.o. 

(korte motivatie waardoor organisatie 

matig bekend staat) 

   

De locatie behoort tot een organisatie 

die als redelijk bekend staat in 

Amsterdam e.o. 

(korte motivatie waardoor organisatie 

redelijk bekend staat) 

   

De locatie behoort tot een organisatie 

die goed bekend staat in Amsterdam 

e.o. 

 

 

* In het geval van éénpitters is 

het kindercentrum tevens de 

organisatie. 

             

            

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 6.2 Is de locatie 

gecertificeerd? 

Een (opzet tot een) kwaliteitssysteem 

ontbreekt. 
   

Certificering van de organisatie ontbreekt 

en de organisatie is ook nooit eerder 

gecertificeerd geweest. 

   

Momenteel ontbreekt certificering van 

de organisatie maar de organisatie was 

ooit wel gecertificeerd. 

   

De organisatie is gecertificeerd en de 

externe audit heeft minder dan vijf 

jaar geleden op de locatie 

plaatsgevonden. 

 

                 
De organisatie is minstens vijf jaar 

aaneengesloten gecertificeerd. 
 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 6.3 Vinden er 

teamoverleggen op structurele 

basis plaats? 

Er ontbreekt teamoverleg waarbij 

centrumgerelateerde zaken worden 

besproken. 

   

Er ontbreekt een vooraf opgestelde 

(jaar)planning wanneer teamoverleg 

plaatsvindt. 

   

Schriftelijke vastlegging van de 

agenda en notulen van het 

teamoverleg ontbreekt. 

   

Teamoverleg waarbij 

groepsgerelateerde zaken worden 

besproken vindt minstens één keer 

per vier weken plaats. 

 

  

Er ontbreekt teamoverleg waarbij 

groepsgerelateerde zaken worden 

besproken. 

   

Er vindt minder dan één keer per 8 weken 

teamoverleg plaats waarbij 

centrumgerelateerde zaken worden 

besproken. 

   

Er ontbreekt vertegenwoordiging van 

tenminste één groep bij het 

teamoverleg waarbij 

centrumgerelateerde zaken worden 

besproken.   

   
Teamoverleg vindt buiten de 

opvangtijden plaats. 
 

       

Er vindt minder dan één keer per 6 weken 

teamoverleg plaats waarbij 

groepsgerelateerde zaken worden 

besproken. 

           

       

Er ontbreekt tenminste één beroepskracht 

van de groep bij het teamoverleg waarbij 

groepsgerela-teerde  zaken worden 

besproken (dit is rood m.u.v. 

ziekte/calamiteit). 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 6.4 Wordt de 

ontwikkeling van de kinderen 

gemonitord? 

Monitoring van de zorgkinderen 

ontbreekt op één of meerdere groepen. 
   

Jaarlijkse monitoring van de zorgkinderen 

ontbreekt op één of meerdere groepen. 
   

Jaarlijkse monitoring van alle 

kinderen in het kindercentrum 

ontbreekt. 

   

Binnen het kindercentrum worden 

zorgen m.b.t. de ontwikkeling van 

kinderen ook met collega's buiten de 

eigen groep gedeeld en wordt 

expertise uitgewisseld.  

 

  

Er ontbreekt relevante informatie over 

de kinderen die dagelijks bijgehouden 

wordt ten behoeve van de overdracht.  

   
Van de jaarlijkse monitoring ontbreekt 

schriftelijke vastlegging per kind. 
   

Voor monitoring ontbreekt een vaste 

observatiemethode.  
   

Voor ieder kind is een mentor 

aangewezen die zicht houdt op de 

totale ontwikkeling. 

 

       

Doorverwijzing ontbreekt bij 

ontwikkelingsproblematiek die vraagt om 

deskundigheid die het kindercentrum niet 

kan bieden. 

   

Dossiervorming van 

observatiegegevens per kind 

ontbreekt. 

   

Er is een aandachtsfunctionaris/ 

pedagogisch adviseur op het gebied 

van ontwikkelings-problematiek 

aangesteld die ondersteuning kan 

bieden aan de beroepskrachten. 

 

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

Totaal maximaal 10 punten   11-18 punten    19-25 punten   26-28 punten  

             

Kleurcode intern kwaliteitsbeleid: 

  
  

  

  

 

Indicator 7: Handhaving en Naleving 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 7.1 Heeft de GGD de 

afgelopen twee-drie jaar advies 

tot handhaving gegeven? 

 

GGD heeft in de afgelopen 36 

maanden een schriftelijk bevel 

uitgevaardigd  

   

De GGD heeft in de afgelopen 12 

maanden geadviseerd een 

handhavingstraject te vervolgen op één 

van de kernzaken:veiligheid, 

gezondheid, personeel en/of pedagogische 

praktijk (is rood). 

   

GGD adviseert om naar aanleiding 

van de huidige inspectie te handhaven 

op meer dan drie onderdelen* (is 

rood). 

   

De toezichthouder heeft in de 

afgelopen 12 maanden alleen advies 

gegeven om handhavend op te treden 

op maximaal twee onderdelen die 

niet binnen de kernzaken vallen (is 

rood). 

 



74 

 

Bekijk hiervoor het 

handhavingsverloop van de 

afgelopen 3 jaar en de 

rapporten. 

GGD heeft in de afgelopen 36 

maanden advies gegeven om 

exploitatie (tijdelijk) te verbieden 
en/of het kindercentrum uit te 

schrijven.  

  

De GGD heeft na de vorige inspectie (dus 

niet de huidige)geadviseerd om 

handhavend op te treden op voorwaarden 

binnen de kernzaken* die in eerder 

onderzoek al onvoldoende waren, maar 

waar geen handhaving op heeft 

plaatsgevonden (herhaalde overtredingen) 

(is rood). 

  

De GGD heeft in de afgelopen 12 

maanden geadviseerd het 

handhavingstraject te vervolgen  op 

andere overtredingen dan de 

kernzaken (is rood). 

  

De toezichthouder heeft in de 

afgelopen 12 maanden geen 

overtredingen geconstateerd. 

 

    

GGD heeft bij zowel vorige als huidige 

inspectie geadviseerd om handhavend op 

te treden op drie of meer kernzaken (is 

rood). 

  

GGD adviseert om naar aanleiding 

van de huidige inspectie te handhaven 

op tenminste één van de volgende 

zaken: ontbreken VOG/diploma, 

overschrijding BKR, overtreding 

opvang in groepen, onvoldoende 

praktijk veiligheid/gezondheid en/of 

pedagogiek (is rood). 

    

 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

Vraag 7.2 Voldoet de houder 

binnen de gestelde termijn aan 

de eisen? 

 

Gemeente heeft in de afgelopen 24 

maanden een zware 

handhavingsactie in moeten zetten. 

   

Gemeente heeft in de afgelopen 24 

maanden een lichte handhavingsactie 

ingezet bij twee of meer kernzaken of 

vier of meer domeinen. 

  

Houder heeft in de afgelopen 24 

maanden na eerste (voornemen tot) 

handhavingsbesluit van gemeente niet 

binnen de hersteltermijn voldaan aan 

de voorwaarden (is rood).  

   

Gemeente heeft in de afgelopen 12 

maanden een aanwijzing moeten 

geven voor maximaal twee 

voorwaarden (is rood). 

 

Bekijk hiervoor het 

handhavingsverloop van de 

afgelopen 3 jaar en de 

rapporten. 

Gemeente heeft in de afgelopen 12 

maanden (lichte en/of zware) 

handhavingsactie(s) ingezet bij twee 

of meer kernzaken of vier of meer 

domeinen.  

 

  

  

Ondanks overtredingen bij de vorige 

inspectie (dus niet de huidige) op meer 

dan twee kernzaken of meer dan vier 

domeinen, is er door de gemeente nog 

geen handhavingsactie ingezet  

* Dit geldt ook als er geen nader 

onderzoek gedaan is, en dus nog niet is 

geadviseerd om handhavend op te 

treden. 

 
  

  

Ondanks overtredingen bij de vorige 

inspectie (dus niet de huidige) op 

minder dan twee kernzaken of 

minder dan twee domeinen, is er 

door de gemeente nog geen 

handhavingsactie ingezet. (is rood). 

* Dit geldt ook als er geen nader 

onderzoek gedaan is, en dus nog 

niet is geadviseerd om handhavend 

op te treden. 

   

Gemeente heeft n.a.v. onderzoeken 

GGD in de afgelopen 12 maanden 

geen handhavingsactie in hoeven 

zetten.  

 

     

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

Totaal maximaal 4 punten   5-8 punten    9-12 punten   13-14 punten  

  

 Kleurcode van Handhaving en Naleving: 
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Extra informatie Amsterdam 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

 1. Wordt het vierogenprincipe 

toegepast 

Het komt voor dat een volwassene 

alleen met één of meer kinderen in het 

gebouw aanwezig is. 

   

Het komt voor dat een volwassene alleen 

is met één of meer kinderen (in de 

groepsruimte, badkamer, buitenruimte, 

hal, bij activiteiten etc.) zonder dat 

iemand hem/haar kan horen of zien. 

   
Er ontbreekt transparantie in de 

ruimtes waar kinderen verblijven. 
   

Er zijn altijd minimaal twee 

volwassenen in dezelfde ruimte met 

één of meer kinderen. 

 

  

Het komt voor dat een 

invalkracht/uitzendkracht met één of 

meer kinderen alleen op de groep 

staat. 

   
Alleen voor kdv: 

Een volwassene heeft alleen slaapdienst 

zonder gebruik van babyfoon. 

        

Opvang is zo gerealiseerd dat een 

volwassene nooit alleen is met één of 

meer kinderen zonder dat iemand 

hem/haar kan horen en/of zien door 

transparantie in het gebouw. 

 

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

 2. Is er een vertrouwenspersoon 

aanwezig? 

Er is geen vertrouwenspersoon 

aangesteld* bij wie personeel terecht 

kan met vertrouwelijke zaken zoals 

vermoedens van kindermishandeling. 

   
Voor personeel is het onduidelijk wie de 

vertrouwenspersoon is.  
   

De taken en verplichtingen van de 

vertrouwenspersoon kunnen met de 

reguliere taken conflicteren (denk aan 

leidinggevende of beroepskracht). 

   

Er is zowel een interne (op de locatie) 

als een externe (voor de organisatie) 

vertrouwenspersoon aangesteld.  

 

 * Aangesteld betekent dat dit 

ergens aantoonbaar is vastgelegd. 
     

Voor personeel is het onduidelijk in welke 

gevallen zij de vertrouwenspersoon 

kunnen inschakelen. 

   

Bij de vertrouwenspersoon ontbreekt 

een kwalificatie op tenminste MBO-4 

niveau.  

   

De functie van vertrouwenspersoon 

en klachtencoördinator wordt door 

dezelfde persoon vervuld (is 

wenselijk). 

 

            

Er ontbreekt een duidelijke 

functieomschrijving voor de 

vertrouwenspersoon waarin tenminste 

aandacht wordt besteed aan 

ondersteuning, advies, verwijzing, 

wettelijke meldplicht en nazorg. 

   

Er is een vertrouwenspersoon 

aangesteld* bij wie ook ouders 

terecht kunnen met vertrouwelijke 

zaken zoals vermoedens van 

kindermishandeling. 
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 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

 3. Is er een 

klachtencoördinator aanwezig? 

Er is geen klachtencoördinator 

aangesteld* bij wie ouders terecht 

kunnen met klachten. 

   

Voor ouders is het onduidelijk in welke 

gevallen zij de klachtencoördinator 

kunnen inschakelen. 

   

Er ontbreekt een duidelijke 

functieomschrijving voor de 

klachtencoördinator waarin tenminste 

aandacht wordt besteed aan 

ondersteuning, advies, verwijzing, 

wettelijke meldplicht en evaluatie. 

   

De functie van klachtencoördinator 

en vertrouwenspersoon wordt door 

dezelfde persoon vervuld (is 

wenselijk).  

 

  * Aangesteld betekent dat dit 

ergens aantoonbaar is 

vastgelegd. 

     
Voor ouders is het onduidelijk wie de 

klachtencoördinator is. 
   

De taken en verplichtingen van de 

klachtencoördinator kunnen met de 

reguliere taken conflicteren (denk aan 

leidinggevende of beroepskracht). 

   

De klachtencoördinator draagt er 

zorg voor dat interne klachten in een 

jaarverslag klachten worden 

opgenomen. 

 

       

Er is een klachtencoördinator 

aangesteld* bij wie ook personeel 

terecht kan met klachten. 

    

 Zeer zwak 
G

R 
  Zwak 

G

R 
  Redelijk 

G

R 
  Sterk 

G

R 

  1  2 3  4 5  6 7  

 4. Kan men het protocol 

kindermishandeling voldoende 

uitvoeren? 

In het protocol kindermishandeling 

ontbreken voorwaarden die worden 

gesteld in de Wko. 

   

Een planning voor het bespreken van de 

inhoud van het protocol 

kindermishandeling ontbreekt.  

   

Er is voor het kindercentrum geen 

aandachtsfunctionaris 

kindermishandeling aangesteld*. 

   

Alle beroepskrachten hebben 

bijscholing gevolgd op het gebied 

van kindermishandeling 

 

  

Beroepskrachten weten het protocol 

kindermishandeling niet direct te 

vinden.  

   

Onderdelen uit het protocol 

kindermishandeling worden halfjaarlijks 

in het werkoverleg besproken. 

   

Op elke groep heeft minimaal één 

beroepskracht bijscholing gevolgd op 

het gebied van kindermishandeling (is 

wenselijk). 

   

Jaarlijks wordt door minimaal één 

beroepskracht per groep bijscholing 

gevolgd op het gebied van 

kindermishandeling. 

 

   * Aangesteld betekent dat dit 

ergens aantoonbaar is 

vastgelegd. 

Niet alle ondervraagde 

beroepskrachten kunnen zowel 

lichamelijke als psychische signalen 

van kindermishandeling noemen. 

   

Beroepskrachten zijn niet op de hoogte 

van de inhoud van het protocol 

kindermishandeling.  

        

Op elke groep is minimaal één 

beroepskracht werkzaam met een 

afgeronde kindgerichte opleiding op 

minimaal HBO niveau. 

 

       
Het stappenplan wordt niet bij alle (grote 

en kleine) signalen gevolgd.  
           

  Indicatorkleur ROOD   Indicatorkleur ORANJE   Indicatorkleur GEEL   Indicatorkleur GROEN  

Totaal maximaal 10 punten   11-18 punten    19-25 punten   26-28 punten  

Kleurcode van de extra informatie Amsterdam: 



Bijlage 7.5 

 

Overzicht kernvoorwaarden zoals gedefinieerd in de huidige studie: 

 

Domein 2    Domein 5  Domein 6 

2.1.1     5.1.1   6.2.1 t/m 6.5.4  

2.1.2     5.1.2 

2.1.1     5.3.1 (bij bso’s 5.2.1) 

2.2.1     5.3.2 (bij bso’s 5.2.2) 

5.4.4 
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