
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Bambino (KDV) 

    Nieuwstraat 10c 

    6621 KV Dreumel 

    Registratienummer 933142924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:  GGD Gelderland-Zuid 

In opdracht van gemeente: West Maas en Waal 

Datum inspectie:  05-08-2021 

Type onderzoek:  Jaarlijks onderzoek 

Status:    Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 30-08-2021 



 

2 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-08-2021 

Bambino te Dreumel 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .............................................................................................................................. 3 

Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3 

Beschouwing ............................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 4 

Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 4 

Personeel en groepen ............................................................................................................... 7 

Veiligheid en gezondheid......................................................................................................... 10 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................................ 12 

Pedagogisch klimaat ............................................................................................................... 12 

Personeel en groepen ............................................................................................................. 12 

Veiligheid en gezondheid......................................................................................................... 14 

Gegevens voorziening................................................................................................................. 15 

Opvanggegevens .................................................................................................................... 15 

Gegevens houder.................................................................................................................... 15 

Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 15 

Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 15 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 15 

Planning ................................................................................................................................. 15 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ................................................................................... 17 



 

3 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-08-2021 

Bambino te Dreumel 

 

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 gedaan 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.  

 

Het kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In 

ieder geval zijn de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen voorwaarden beoordeeld. 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 de pedagogische praktijk 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker) 

 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling) 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen) 

 veiigheid en gezondheid in de praktijk 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum 

Kinderdagverblijf Bambino (KDV) is gevestigd in de multifunctionele accommodatie d’n Hoender in 

Dreumel waar ook een basisschool, peuterspeelzaal, BSO en andere verenigingen zijn gevestigd. 

KDV Bambino biedt opvang in twee horizontale stamgroepen. Een babygroep voor kinderen van 0 

tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. KDV Bambino staat in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) genoteerd met maximaal 30 kindplaatsen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

In de afgelopen drie inspectiejaren heeft het kindercentrum voldaan aan de onderzochte wettelijke 

eisen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte eisen voor dit onderzoek. 

 

De bevindingen zijn uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. 

 

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 

Het kindercentrum heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld en per mail toegestuurd.  

 

Handelen volgens het pedagogisch beleidsplan 

In het pedagogisch beleidsplan wordt op pagina 16 onder het kopje 'Het bieden van fysieke en 

emotionele veiligheid' het volgende omschreven: 

 

 "De pedagogisch medewerker neemt het kind serieus door te reageren op dat wat het kind 

doet, zegt of wil. Zij verwoordt de behoefte of gevoelens van het kind zo, dat het kind weet 

dat ze hem begrijpt. De pedagogisch medewerkers werken met de positieve benadering. Zij 

troost en helpt het kind, moedigt het aan, prijst het, gaat in op wat het kind zegt en toont 

interesse door vragen te stellen. Op die manier ziet het kind dat het verzekerd is van de zorg 

en aandacht als het die nodig heeft." 

 

In de uitwerking van de pedagogische praktijk is te lezen dat volgens deze omschrijving in de 

praktijk wordt gehandeld. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen voor et pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview op de locatie. 

 

Pedagogische basisdoelen 

Er is beoordeeld of de houder zorgt voor kwalitatief goede pedagogische opvang. Hierbij is gekeken 

naar de volgende vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang:  

 

 Emotionele veiligheid; Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 

omgegaan en respect voor de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld 

aan en structuur geboden voor het gedrag van kinderen. Hierdoor kunnen kinderen zich 

emotioneel veilig en geborgen voelen. 

 Persoonlijke ontwikkeling; Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling 

van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 
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vaardigheden. Kinderen leren zo steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving. 

 Sociale ontwikkeling; Kinderen worden begeleid in hun interacties. Daarbij worden hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht. Kinderen leren zo steeds 

zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 Normen en waarden; Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Kinderen leren zo 

respectvol om te gaan met anderen en actief deel te nemen aan de maatschappij. 

 

Observatie 

Voor de observatie is gebruik gemaakt van het document "Veldinstrument observatie pedagogische 

praktijk" van GGD GHOR Nederland. Hierin staan voorbeelden van de pedagogische praktijk 

waaruit kan worden opgemaakt wat onvoldoende of voldoende is. De toegepaste items uit dit 

instrument zijn bij de uitwerking schuingedrukt. Bij de uitwerking van de observatie worden twee 

basisdoelen uitgelicht. 

De observaties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en geven niet een volledig beeld van de 

praktijksituatie.  

 

De observatie en interview met de beroepskrachten heeft plaatsgevonden op 5 augustus 2021. 

 

Situatie: Een aantal kinderen op stamgroep de Rupsen (0 - 2 jaar) ligt te slapen en twee kinderen 

zijn binnen aan het spelen. 

 

Emotionele veiligheid 

Veldinstrument 

1. Kennen/ herkennen: De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij 

naam en weten persoonlijke bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact 

met het kind wordt die kennis gebruikt. 

2. Respectvol contact: De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. 

Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

 

Observatie: 

Ad. 1 + 2: In de groepsruimte staan deuren open die op de buitenspeelruimte uitkomen en er is 

een box voor geplaatst. Een kind laat blijkbaar aan de beroepskracht weten dat het graag buiten 

wil spelen. De beroepskracht vraagt namelijk aan het kind: "Wil je naar buiten?" Het kind zegt met 

een lachend gezichtje: "Ja." De beroepskracht voegt er voor de toezichthouder aan toe dat dit kind 

erg graag buiten speelt. Het kind loopt al naar de box en probeert hem opzij te trekken. Dat lukt 

niet. De beroepskracht zegt vervolgens: "Zal ik je even helpen?" Het kind kijkt blij en zegt: "Ja." 

Ze duwen samen de box opzij en ze gaan naar buiten. 

Ad.1. Na een tijdje komt de beroepskracht weer binnen met de twee kinderen. Ze laat een 

rompertje met het logo van Bambino erop zien. De beroepskracht vertelt dat een kind grote broer 

is geworden en nu het rompertje mag versieren. Beide kinderen gaan aan een tafel zitten. Het kind 

mag op het rompertje met viltstiften een tekening maken. De beroepskracht zit ernaast, laat het 

gebeuren en ondersteunt het kind af en toe. Als het kind op een gegeven moment "Ja" zegt, zegt 

de beroepskracht ook "Ja" ter bevestiging. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Veldinstrument  

1. Inrichting ruimte: De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van 

baby’s  

2. Kwaliteit spelmateriaal: Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende 

ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken 

en fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken. 
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3. Buitenactiviteiten: Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de 

buitenruimte is spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk 

spel. 

De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 

in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station).  

 

Observatie: 

De Rupsengroep is een grote ruimte met een aantal hoeken. Er is een speciaal afgebakend deel 

voor kleine baby's. Er ligt een verkeerskleed met speelmaterialen. Daarboven hangt een lijn met 

opgeblazen zwembandjes, ballen en een zonnetje. Er is een grote kast met speelmaterialen. Aan 

een vrije muur zijn diverse baby-speelborden opgehangen (voelen, grove motoriek ontwikkeling 

enz.). Er is een eet/drink/zit gedeelte. Ook is er veel vrije loop en speelruimte. 

Buiten is een aangrenzend speelterrein met diverse speelplekken (huisje met glijbaan, zandbak, 

enz.) en diverse speelmaterialen (fietsjes, steps, enz.). De beroepskracht vertelt dat er ook gebruik 

kan worden gemaakt en gemaakt wordt van de aangrenzende tenniskooi, een voetbalveld en een 

aangrenzend speelparcours van een andere kinderopvang organisatie. 

 

Conclusie pedagogische praktijk 

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en telefonisch) 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (op de groepen) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Bambino (ongedateerd)) 
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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 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de beroepskrachten 

die werkzaam waren op de locatie tijdens het onderzoek d.d. 05/08/2021. 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 

De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en 

gekoppeld, door de houder voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden. 

 

Hiermee is voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de 

steekproef 

Opleidingseisen 

 

Passende opleiding beroepskrachten 

De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 

recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  

  

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 

Met ingang van januari 2019 geldt de eis dat een houder van een kindercentrum een pedagogisch 

beleidsmedewerker moet aanstellen. De functie omvat taken als beleidsmedewerker en als coach. 

Eén van de houders vervult de functie van beleidsmedewerker/coach 

 

De pedagogisch beleidsmedewerkers/coach voldoet aan de eisen volgens de meest recente cao 

Kinderopvang   

  

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

stagiaires 

 

Beroepskracht-kindratio 

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep; BKR) 

getoetst. De steekproef betreft de dag van het onderzoek d.d. 21/07//2021. 

 

Op de dag van het onderzoek is de beroepskracht-kindratio als volgt: 
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 Stamgroep de Rupsen (0 - 2 jaar) met 7 kinderen (4 x 0 en 3 x 1 jaar) en 2 beroepskrachten 

 Stamgroep de Vlinders (2 - 4 jaar) met 10 kinderen en 2 beroepskrachten. 

 

Conclusie 

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.   

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Een houder van één of meerdere kindercentra moet voor al die kindercentra een pedagogisch 

beleidsmedewerker inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker werkt mee aan de ontwikkeling 

en invoering van het pedagogisch beleid en coacht de beroepskrachten bij hun werk. Er zijn 

wettelijke eisen voor de manier waarop de pedagogisch beleidsmedewerker ingezet wordt door de 

houder. 

 

Benodigde en begrote ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker  

De houder van het kindercentrum Bambino heeft het minimaal totaal aantal uren waarvoor de 

pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks ingezet moet worden, bepaald op grond van de 

rekenregels in het besluit.  De minimale ureninzet in het kalenderjaar 2021 is volgens de houder : 

 50 uur x 1 in het LRK geregistreerde kindercentra op 1-1-2021, dat is in totaal 50 uur voor 

pedagogisch beleidswerkzaamheden 

 10 uur x 4,7 fte beroepskrachten op 1-1-2021, dat is in totaal 47 uur voor coaching van 

beroepskrachten. (fte is het aantal volledige dienstverbanden als alle dienstverbanden van de 

beroepskrachten opgeteld worden) 

   

De houder heeft de urenverdeling vastgelegd in het document 'Pedagogisch coaching- en 

beleidsplan KDV Bambino' dat toegezonden is aan de toezichthouder. Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen uren voor pedagogisch beleidswerkzaamheden en uren voor coaching van 

beroepskrachten. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste eisen inzet pedagogisch beleidsmedewerkers. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Opvang in stamgroepen 

De indeling in stamgroepen op het kindercentrum is als volgt: 

 

 Stamgroep De Rupsen (0 - 2 jaar) met maximaal 12 kinderen 

 Stamgroep De Vlinders (2 - 4 jaar) met maximaal 16 kinderen 

 

Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby's (vaste gezichten criterium) 

Met de beroepskrachten is besproken of kinderen in de leeftijd tot één jaar in groepen met twee 

beroepskrachten ten hoogste twee (in groepen met drie beroepskrachten ten hoogste drie) vaste 

beroepskrachten hebben, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de 

stamgroep van dat kind. De beroepskrachten kunnen concreet en helder uitleggen hoe daar op 

deze locatie voor wordt zorg gedragen. 

 

Conclusie 

Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en telefonisch) 

 Interview (Beroepskrachten) 
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 Observatie(s) (op de groepen) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Bambino (ongedateerd)) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Pedagogisch coachings- en beleidsplan 

KDV Bambino) 
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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. 

 

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 

 

Veiligheid en gezondheid in de praktijk                            

Er zijn geen onaanvaardbare veiligheid- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 

De veiligheid en gezondheid van kinderen is voldoende gewaarborgd in de praktijk. 

 

Handelen conform het veiligheid- en gezondheidsbeleid 

In een steekproef is het volgende in de praktijk waargenomen: 

 In het kader van voedselveiligheid is op de ijskast een instructie opgehangen over data op 

geopende producten en de temperatuur van de ijskast. Tijdens het onderzoek was nog niet 

geheel duidelijk of data ook consequent op geopende producten worden geschreven en de 

thermometer in de ijskast gaf geen goede temperatuur aan. Gezien de instructie  op de ijskast 

heeft de toezichthouder er vertrouwen in dat deze weer structureel zal worden nageleefd. 

 Scherpe messen liggen buiten bereik van kinderen in een hoge lade. 

 Klinken van de deuren zijn omhoog geplaatst. 

 

De beroepskracht vertelt dat ze recent de risico-inventarisatie heeft gedaan. Door dit als 

beroepskracht zelf te doen blijf je goed op de hoogte van de risico's een de afspraken vertelt de 

beroepskracht. 

 

Aanwezigheid volwassene met kwalificatie kinder-EHBO 

In de steekproef (onderzoeksdag) was gedurende de opvang altijd ten minste één volwassene 

aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

 

Conclusie 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat er in de opvang conform het veiligheid- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en telefonisch) 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (op de groepen) 

 EHBO-certificaat 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid KINDERDAGVERBLIJF 

BAMBINO November 2020) 
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 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Bambino (ongedateerd)) 
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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 personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

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

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 



 

13 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-08-2021 

Bambino te Dreumel 

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 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 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, onde rdeel 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Bambino 

Aantal kindplaatsen : 30 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Bambino 

Adres houder : Nieuwstraat 10c 

Postcode en plaats : 6621 KV Dreumel 

KvK nummer : 11054464 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Bakker 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : West Maas en Waal 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 19-08-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 03-09-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 17-09-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

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