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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Wilton's Hof is een kleinschalige agrarische kinderdagopvang gelegen in het 

buitengebied van Oirschot. Het is gevestigd in een verbouwde boerderij, waarin ook zorgboerderij 

Wilton's Hof is gevestigd. Op de zorgboerderij komen ouderen voor dagbesteding, waarmee een 

nauwe samenwerking plaatsvindt. 

 

Het kinderdagverblijf is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Houders die 

hierbij aangesloten zijn, worden gecoacht en gaan bij elkaar ter visitatie. De protocollen en 

beleidsstukken worden door de VAK opgesteld en door de houder toegeschreven naar de eigen 

locatie. 

 

Kinderdagverblijf Wilton's Hof bestaat uit één stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd 

van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een ruime binnen- en buitenruimte. 

De kinderen kunnen aansluiten bij diverse activiteiten en werkzaamheden die op het 

agrarische bedrijf plaatsvinden en komen hierdoor spelenderwijs in aanraking met dieren, planten 

en het dagelijks leven op en rondom de boerderij.  

 

Er wordt op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur opvang aangeboden. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van de afgelopen 4 jaar. 

 

Inspectie  Bevindingen  

Jaarlijkse inspectie 

2018 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

Jaarlijkse inspectie  

2019 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

Jaarlijkse inspectie 

2020 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

Jaarlijkse inspectie 

2021 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. 
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Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 4 Augustus 2022, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek 

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op het pedagogisch 

klimaat, veiligheid en gezondheid en enkele items binnen het domein personeel en groepen. 

 

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie voorwaarden voldoen aan 

de Wet kinderopvang.  

 

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

 

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 16 kindplaatsen en registratienummer 

855399673.    

   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

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

 

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

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Kinderopvang Wilton's hof hanteert een algemeen beleidsplan van de 'Verenigde Agrarische 

Kinderopvang'. Hiernaast hebben zij een locatie-specifiek werkplan opgesteld, waarin het algemene 

beleidsplan wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk. 

 

Op basis van de inspectie blijkt dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 

of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 

kader van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
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Citaat 1 (pedagogisch beleid VAK, versie 2021): 

"Als een kind iets doet wat niet mag, bijvoorbeeld een ander kind pijn doet, dan zien we dit als 

hulpvraag van het kind: ‘help mij om te leren op een goede manier met de anderen kinderen om te 

gaan’ of ‘help mij om conflicten goed op te lossen’. Als een kind nog niet zover is dat hij of zij zich 

bijvoorbeeld in kan leven in een ander (ontwikkeling empathie) kun je het kind ook niet kwalijk 

nemen dat hij of zij dit nog niet kan. We proberen dan door voorleven, verwoorden van gewenst 

gedrag en emoties en bij het kind aanwezig te zijn, het kind te helpen om dit te leren. Straffen en 

belonen helpt niet om dit inzicht of deze vaardigheid eigen te maken, we zijn daarom ook 

terughoudend met straffen en het belonen van een resultaat." 

 

Praktijk (observatie d.d. 04-08-2022, 9.20-11.10): 

Het aanleren van normen en waarden 

Tijdens de observatie is duidelijk zichtbaar dat de beroepskrachten de kinderen niet corrigeren door 

middel van straffen en belonen, maar hier andere methoden voor inzetten. Door middel van het 

benoemen van een alternatief, het geven van uitleg of het geven van een voorbeeld van gewenst 

gedrag, corrigeren de beroepskrachten de kinderen. Wanneer één van de kinderen bijvoorbeeld 

dwars door de moestuin heen loopt, zegt de beroepskracht: "loop maar even over het gras". Zij 

benoemt hierbij niet wat het kind niet mag doen (door de tuin lopen), maar biedt een alternatief. 

Later is te zien dat een van de beroepskrachten door middel van uitleg een kind corrigeert. 

Wanneer één van de kinderen de kippenren in wil lopen, zegt zij: "We hebben nu geen laarsjes 

aan, blijf maar even achter het hekje". Ook hierbij wordt niet expliciet genoemd wat niet mag (de 

kippenren in lopen), maar geeft de beroepskracht uitleg om het kind te corrigeren. 

De beroepskrachten laten tijdens de observatie zien dat zij het 'goede voorbeeld' geven aan de 

kinderen. Zij vertonen zelf gedrag wat zij bij de kinderen willen zien. Dit is bijvoorbeeld terug te 

zien bij één leidster die met de kinderen in de zandbak zit. De kinderen zijn gezamenlijk aan het 

bouwen aan een zandkasteel, waarbij één van de kinderen niet op de beurt wacht. De 

beroepskracht wacht zelf tot zij aan de beurt is om zand in de emmer te gooien, en benoemt 

hierbij: "Nu ben ik aan de beurt om het zand in de emmer te gooien", "We doen het allemaal om 

de beurt". Met bovenstaande voorbeelden laten de beroepskrachten zien dat zij kinderen niet 

corrigeren door middel van straffen en belonen, maar hier andere methoden voor inzetten, zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Citaat 2 (pedagogisch beleid VAK, versie 2021): 

"Kinderen worden in groepsverband opgevangen en brengen hun dag door met de professionele 

pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en 

kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn 

eigen sociale vaardigheden. Het ontdekt dat het, door zijn eigen gedrag, een reactie kan 

veroorzaken". 

 

Praktijk (observatie d.d. 04-08-2022, 9.20-11.10): 

Sociale competentie 

Tijdens de observatie wordt gezien dat samenwerking en sociale interactie een belangrijk 

speerpunt is binnen Wilton's hof. Zij hanteren een nauwe samenwerking met de naastgelegen 

zorgboerderij, om het contact tussen kinderen en hun sociale omgeving te bevorderen. Deze 

samenwerking met de zorgboerderij wordt op diverse manieren vormgegeven. Zo worden vieringen 

samen georganiseerd, bijvoorbeeld de verjaardagen van kinderen en ouderen, maar ook de 

Nationale feestdagen. Hiernaast krijgen kinderen gedurende de dag, wanneer zij hier behoefte aan 

hebben, de mogelijkheid om het contact met de ouderen van de zorgboerderij aan te gaan. Zo 

benoemt één van de beroepskrachten dat de kinderen, wanneer zij bijvoorbeeld een insect hebben 

gevonden in de tuin, de ouderen op kunnen zoeken om dit te laten zien. 
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Hiernaast is tijdens de observatie te zien dat één van de ouderen de kinderen komt begroeten bij 

het tussengelegen hek. De beroepskracht maakt bewust van dit moment gebruik door te de 

kinderen uit te nodigen het gesprek aan te gaan met de oudere. Dit doet zij door te zeggen: "Kijk 

eens, (naam oudere) komt even hallo zeggen", "Vertel eens wat we gedaan hebben vanmorgen". 

Hierna mogen de kinderen, onder begeleiding van de leidster, even spelen op het terras van de 

ouderen waarbij er veel interactie tussen kinderen en ouderen plaatsvindt. De beroepskracht 

benoemt dat dit een onderdeel is van de dagelijkse praktijk. 

Ook binnen de dagopvang-groep is zichtbaar dat het contact tussen kinderen onderling wordt 

gestimuleerd. De beroepskrachten binden de kinderen door hen samen te laten spelen en de 

emoties van kinderen in de groep te bespreken. Dit is duidelijk zichtbaar wanneer één van de 

kinderen verdrietig is tijdens het fruitmoment. De beroepskracht pakt het kind op schoot en 

benoemt: "(naam kind) is even verdrietig, dat hebben we allemaal wel eens", "Zullen we even 

rustig gaan zingen?". Door dit met de andere kinderen te delen, leren kinderen elkaar begrijpen en 

krijgen zij inzicht in de emoties van anderen. Door op diverse manier aandacht te besteden aan de 

interactie tussen kinderen en hun omgeving, worden de kinderen gestimuleerd in hun sociale 

ontwikkeling. 

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 04-08-2022) 

• Interview anders namelijk: (2 beroepskrachten, d.d. 04-08-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 04-08-2022 (9.20-11.10)) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid VAK, versie 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplek kinderdagverblijf Wilton's hof, versie 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

  

De 2 getoetste beroepskrachten, houder, pedagogisch beleidsmedewerker en andere structureel 

aanwezigen zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. Tijdens de inspectie zijn er geen stagiaires 

aanwezig. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen hun werkzaamheden kunnen 

aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de betreffende 

houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

Opleidingseisen beroepskrachten 

Tijdens de huidige inspectie zijn, door middel van een steekproef, de diploma’s van  

3 beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch coach 

De pedagogisch coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en heeft hiernaast een aanvullende 

scholing met goed gevolg afgerond. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoet aan de gestelde eisen. 

   

Tijdens de inspectie is van 2 aaneengesloten weken de kind- en personeelsplanning bevraagd. Op 

basis van een steekproef is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er 

wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

 

Leidster-kindratio op d.d. 04-08-2022 

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal 

kinderen 

 Aanwezige 

kinderen  

Aantal 

beroepskrachten 

Wilton's Hof 0-4 jaar 16 10 3 

 

Tijdens de observatie op d.d. 04-08-2022 waren er voldoende beroepskrachten aanwezig. 

 

Achterwacht 

Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 

in het kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. Dit betreft een personeelslid van de naastgelegen zorgboerderij of de houder van het 

kindercentrum die in het aangrenzende huis op de locatie woont. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep. 

 

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

Wilton's Hof 0-4 jaar 16 

 

De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn 

toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar. 

 

De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 

toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf één jaar. 

 

Aan ieder kind een mentor is toegewezen. De mentor is een vaste beroepskracht van het kind , 

welke de ontwikkeling van het kind bijhoudt. De mentor bespreekt deze ontwikkeling periodiek met 

ouders. 
 



 

 

10 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-08-2022 

Kinderdagverblijf Wilton's Hof te Oost West en Middelbeers 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 04-08-2022) 

• Interview anders namelijk: (2 beroepskrachten, d.d. 04-08-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 04-08-2022 (9.20-11.10)) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 05-08-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op 05-08-2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (3 exemplaren ingezien op d.d. 05-08-2022) 

• Presentielijsten (Week 30&31 geraadpleegd op d.d. 05-08-2022) 

• Personeelsrooster (Week 30&31 geraadpleegd op d.d. 05-08-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid VAK, versie 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplek kinderdagverblijf Wilton's hof, versie 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (HBO Pedagogiek, behaalt op  

09-02-2010) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Veiligheids- en gezondheidsbeleid’ 

voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Voor kindercentrum Wilton's hof is er een schriftelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgelegd, 

dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Dit 

beleid is opgesteld door de 'Verenigde Agrarische Kinderopvang'. Hiernaast wordt er een locatie-

specifiek werkplan Veiligheid en Gezondheid gehanteerd. De houder draagt er zorg voor dat er in 

de praktijk conform dit veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld, en houdt dit beleid 

actueel. 

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de houder beschreven hoe zij ervoor zorgdraagt dat 

dit beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, 

implementeren, evalueren en actualiseren. Dit doet de houder door een 'plan-do-check-act' 

methode welke met name tijdens teamoverleggen aan de orde komt. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen op deze voorziening met zich brengt, waarbij in ieder geval is ingegaan op: 

• de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen; 

• het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
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Plan van aanpak 

Voor deze voorgenoemde risico's heeft de houder een plan van aanpak (werkplan Veiligheid en 

Gezondheid, versie 2022) geschreven waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen 

om de kans op het voorvallen van grote risico's te beperken. 

 

Bij de preventieve maatregelen voor het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, 

heeft de houder conform wetgeving het vierogenprincipe uitgewerkt. 

 

Voor risico's waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn, is 

beschreven hoe kinderen wordt geleerd om met deze risico’s om te gaan. 

 

Inzichtelijkheid van het beleid 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen hoe de houder er zorg voor draagt dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Eerdergenoemden kunnen te allen tijden het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid op de opvanglocatie inzien. Hiernaast worden ouders middels een 

nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gesteld van diverse items uit het beleid veiligheid en 

gezondheid. 

  

Achterwachtregeling 

Er is een achterwachtregeling beschreven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is, ook in het geval van afwijking van de beroepskracht-kindratio. Hiervoor zijn de 

houders van het kindcentrum telefonisch bereikbaar. Ook medewerkers van de naastgelegen 

zorgboerderij zijn beschikbaar wanneer nodig. Indien niemand van bovenstaande aanwezig is, 

fungeren niet-werkzame beroepskrachten als achterwacht. 

  

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 

De houder draagt er ten tijde van de inspectie voldoende zorg voor dat er gedurende de opvang te 

allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

De houder van het kindercentrum hanteert het landelijke protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ (juni 2018, samengesteld door Boink, de 

Brancheorganisatie kinderopvang, de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, 

Sociaalwerk Nederland). 

   

Het protocol bestaat uit 3 routes: 

• ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met 

het nieuwe, bijbehorende afwegingskader). 

• Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker. 

• Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'. 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door de inhoud en het gebruik van 

de meldcode jaarlijks terug te laten keren in het algemene teamoverleg. Ieder jaar wordt er één 

beroepskracht geselecteerd die de collega's bevraagt over de inhoud en het gebruik van de 

meldcode. Hiermee wordt de kennis van zowel beroepskrachten als de houder actueel gehouden. 

 

Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en met 

het stappenplan. 

 

De pedagogisch coach van het kindercentrum is de aandacht functionaris Meldcode 

kindermishandeling. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (d.d. 04-08-2022) 

• Interview anders namelijk: (2 beroepskrachten, d.d. 04-08-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 04-08-2022 (9.20-11.10)) 

• EHBO certifica(a)t(en) (3 exemplaren ingezien op d.d. 05-08-2022) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Handboek VAK Veiligheid en Gezondheid, versie 2022) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang, versie 2019) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid VAK, versie 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplek kinderdagverblijf Wilton's hof, versie 2021) 

• Notulen teamoverleg (Notulen 07-07-2022 en 16-05-2022 ingezien) 

• Werkplan Veiligheid en Gezondheid KDV Wilton's hof, versie 2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

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

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

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

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

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

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

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

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

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

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

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

kinderopvang. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

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

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

gehandeld. 

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

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
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evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

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

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

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

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

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

kinderopvang) 

 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

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

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

verwezenlijken. 

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

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

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

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

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

kinderopvang) 

 

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

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

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

grensoverschrijdend gedrag. 

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

 

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

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

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

kinderopvang) 

 

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

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
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grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

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

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

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

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
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gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Wilton's Hof 

Website : http://www.zorgboerderijwiltonshof.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Wilton's Hof 

Adres houder : Steenovenweg 4 

Postcode en plaats : 5091 JS Oost West en Middelbeers 

Website : www.wiltonshof.nl 

KvK nummer : 17274693 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Pluijm- van Hout 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oirschot 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 5688 ZG OIRSCHOT 
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Planning 

Datum inspectie : 05-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 30-08-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


