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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Conclusie onderzoek  

Het kindercentrum voldoet niet op alle punten aan de onderzochte kwaliteitseisen van de Wet 

kinderopvang.   

  Er is een overtreding geconstateerd op tijdige koppeling in het PRK.  

Geen herstelaanbod  

De toezichthouder heeft de kinderopvangorganisatie geen herstelaanbod aangeboden.  

Bij het vorige jaarlijks onderzoek heeft het kinderdagverblijf al een herstelaanbod gehad voor 

dezelfde wettelijke eis. Het is niet mogelijk om twee keer achter elkaar een herstelaanbod te 

krijgen voor dezelfde wettelijke eis.  

  

Korte beschrijving van het KDV Stip en Stap 

KDV Stip & Stap is gevestigd te Beneden-Leeuwen. Het KDV bestaat uit drie groepen: twee 

groepen voor kinderen van 0-3 jaar: de Vlindertuin en de Bloementuin en één groep De Tovertuin 

voor kinderen van 3-4 jaar. Buitenschoolse opvang (BSO) de Safari maakt ook deel uit van deze 

kinderopvangorganisatie. 

   

Inspectiegeschieden 

2022: oktober; Jaaronderzoek; geen overtredingen. 

2021: Herstelaanbod op; Pedagogisch beleidsplan, Verklaring omtrent gedrag en personenregister 

kinderopvang, Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en Stabiliteit van de opvang voor kinderen.   

2020: Herstelaanbod op domein Personeel en groepen. 

2019: Er is, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De inschrijving in het PRK en de koppeling aan de kinderopvangorganisatie is beoordeeld door 

middel van een steekproef. De steekproef bestaat uit de volgende personen: stagia irs en nieuwe 

beroepskrachten. 

  

Start werkzaamheden na koppeling met houder  

Een beroepskracht in de steekproef is niet gekoppeld aan de houder in het personenregister 

kinderopvang voordat zij is begonnen met hun werk op het kindercentrum.    

Tijdens het jaarlijs onderzoek 22-11-2021 een eveneens een overtreding geconstateerd op deze 

voorwaarde. Nu er een recidive geconstateerd is kan geen herstel aanbod meer worden 

aangeboden.  

  

Conclusie  

Een beoordeelde personen in het onderzoek is niet tijdig ingeschreven in het PRK en gekoppeld 

door houder.     

  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio   

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio getoetst. 

De steekproef betreft de dag van de inspectie. 

  

Er is op 1 groep getoetst: 

Er zijn 10 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en een stagiaire:  

2x 0 jaar 

3 x 1 jaar 

5 x 2 jaar.  

  

Aantal beroepskrachten bij afwijkende inzet  

Binnen de tijdvakken van de drie-uursregeling wordt ten minste de helft van het nodige aantal 

beroepskrachten ingezet. (Dus bij inzet van 3 beroepskrachten op de groep, gaan ze om beurten 

met pauze en niet met twee tegelijk.)  

  

Inzet beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs volgens de cao voorwaarden  

De stagiairs worden ingezet als beroepskracht op basis van een arbeidsovereenkomst volgens de 

voorwaarden in de meest recente cao Kinderopvang.  

  

Aanwezigheid tweede volwassene bij afwijkende inzet van één beroepskracht  

Bij inzet van één beroepskracht tijdens de tijdsvakken van afwijken (aan het begin en eind van de 

dag en tijdens de middagpauze) is er nog een andere volwassene aanwezig in het kindercentrum. 

Dit betreft een tweede beroepskracht.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Kinderopvangorganisatie heeft het minimaal totaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 

beleidsmedewerker jaarlijks ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het 

besluit.   

De benodigde inzet in het kalenderjaar 2023 is volgens de houder :   

 50 uur x 2 in het LRK geregistreerde kindercentra op 1-1-2023, dat is in totaal  100 uur voor 

pedagogisch beleidswerkzaamheden  

  10 uur x 13 fte beroepskrachten op 1-1-2023, dat is in totaal 130 uur voor coaching van 

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

beroepskrachten opgeteld worden)   

Uit het overzicht van het aantal kindercentra van de houder in het LRK, een overzicht van het 

aantal fte aan beroepskrachten per kindercentrum en interview blijkt dat de berekening 

redelijkerwijs klopt met de praktijk.   

  

De inzet van de PBM in 2022  

Uit een overzicht met gemaakte uren in 2022 en uit interview met de beroepskrachten op locatie 

blijkt dat de houder de PBM niet voor het vereiste aantal uren (coaching) ingezet heeft in het 

afgelopen kalenderjaar.   

  

Vastlegging urenverdeling over de kindercentra  
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De houder heeft bepaald hoe hij de minimale jaarlijkse ureninzet van de PBM verdeelt over de 

kindercentra. De urenverdeling is schriftelijk vastgelegd. Het is opgenomen in "Coaching plan 2023 

Stip & Stap". 

  

Inzichtelijkheid urenverdeling voor ouders en medewerkers   

De informatie over de urenverdeling in 2023 van de PBM (voor beleid en coaching) over alle 

kindercentra van de houder, is inzichtelijk voor alle ouders en beroepskrachten. 

  

Jaarlijkse coaching van iedere beroepskracht  

Uit interview (van de aanwezige beroepskrachten) blijkt dat het aannemelijk is dat alle 

beroepskrachten een vorm van coaching hebben ontvangen in 2022 en dat er 

daadwerkelijk coaching activiteiten voor alle  beroepskrachten zijn gepland voor 2023. 

  

Conclusie  

Er is voldaan aan de eisen voor de inzet van de PBM. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder moet zorgen dat de opvang stabiel is voor kinderen. Vastigheid voor de kinderen zorgt 

ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op de opvang. Op het KDV is het verplicht om 

de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen met vaste beroepskrachten op elke groep.   

  

Volgens het pedagogisch beleid  is de indeling in stamgroepen op het kindercentrum als volgt:     

Vlindertuin; 0-4 jaar maximaal 15 kinderen 

Bloementuin; 0-4 jaar maximaal 15 kinderen 

Tovertuin; 2-4 jaar maximaal 14 kinderen   

  

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat alle aanwezige kinderen in hun eigen stamgroep werden 

opgevangen.   

  

Toewijzing van een mentor  

Elk kind in de stamgroep moet een mentor hebben. Dat is één van de vaste beroepskrachten die 

het kind goed kent.    

In een interview met de aanwezige vaste beroepskracht is besproken hoe de mentor werkt. De 

beroepskracht heeft tijdens het interview aangegeven dat ieder kind een mentor heeft.  

  

Informatie aan ouders over de beroepskrachten die werken op de eigen stamgroep   

De ouders kunnen in de nieuwsbrief zien in welke stamgroep hun kind zit en welke 

beroepskrachten werken in de eigen stamgroep.  

De ouders kunnen op het prikbord bij de eigen stamgroep zien welke beroepskrachten er werken 

gedurende de week.   

  

Aanwezigheid van vaste beroepskrachten (vaste gezichten criterium)  

Er is gekeken 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. Van deze beroepskrachten moet per dag ten minste één beroepskracht werkzaam zijn. Dit 

is beoordeeld voor de inspectiedag. 

  

Voor de aanwezige kinderen tot één jaar in de steekproef  is voldaan aan de eis van maximaal  drie 

vaste gezichten. Voor oudere kinderen zijn maximaal drie dan wel vier vaste gezichten in de 

stamgroep aanwezig.    
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Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website (KDV Stip en Stap) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 Presentielijsten (dag van inspectie) 

 Personeelsrooster (dag van inspectie) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2023) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Een kinderopvangorganisatie moet zorgen voor veilige en gezonde opvang van kinderen.   

Voor elk kindercentrum moet een plan gemaakt zijn waarin de risico’s voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen bekeken en beschreven zijn.  

  

Handelen volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid  

Er zijn huisregels, werkafspraken en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid gezien in de 

praktijk. Bijvoorbeeld; Na het verschonen van kinderen wast de beroepskracht de handen en 

maakt het aankleed kussen schoon. 

  

Veiligheid en gezondheid in de praktijk   

Tijdens de inspectie was de opvangsituatie veilig en gezond voor kinderen.  

Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's gezien in de praktijk.   

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

  

Aanwezigheid volwassene met kwalificatie kinder-EHBO  

In de steekproef (de inspectiedag) was tijdens de opvang altijd ten minste één volwassene 

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

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Iedereen is verplicht om een melding te doen als hij iets ziet, hoort of merkt van 

kindermishandeling, huiselijk geweld of een zedenmisdrijf. Waar en hoe staat in de meldcode.  

De kinderopvang heeft een eigen meldcode. Dat is een hulpmiddel om goed te handelen bij het 

doen van een melding. Alle medewerkers moeten dan ook goed weten wat er in de meldcode 

staat.  

  

Kennis en gebruik van de Meldcode  

De medewerkers zijn op de hoogte van de Meldcode. De Meldcode komt aan bod tijdens een 

jaarlijks teamoverleg. Ook zijn de medewerkers op de hoogte van het gebruik van het 

afwegingskader.  

  

De Meldcode is volgens de medewerkers niet toegepast in de praktijk gedurende het afgelopen 

jaar.    

  

Conclusie  

De houder zorgt ervoor dat de medewerkers weten hoe ze de meldcode moeten gebruiken.  
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (de groep) 

 EHBO certifica(a)t(en) 

 Website (KDV Stip en Stap) 
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Ouderrecht 
 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 informatie; De houder moet de ouders informeren over allerlei onderwerpen, ook op de 

website. 

Hieronder staat wat de toezichthouder hierover gelezen en beoordeeld heeft.    

  

Informatie 

Ouders (en iedereen die daarom vraagt) worden geïnformeerd door duidelijke informatie op de 

website, persoonlijk contact, telefonisch en een nieuwsbrief.  

Uit bestudering van deze informatie blijkt dat zij voldoende worden geïnformeerd over alle 

beleidszaken, die genoemd worden in artikel 1.48d t/m 1.57d van de Wet kinderopvang.   

  

Conclusie  

Ouders worden voldoende geïnformeerd.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Nieuwsbrieven (november 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 
 

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) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 
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is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, a ls bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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, 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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 
 

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) 

 



 

 

13 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 24-11-2022 

Stip & Stap Kinderdagverblijf te Beneden-Leeuwen 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stip & Stap Kinderdagverblijf 

Website : http://www.stipenstap.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022549978 

Aantal kindplaatsen : 45 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Miranda Gerarda Johanna Maria Soetekouw 

KvK nummer : 52631583 

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 :  I. Jansen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : West Maas en Waal 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 03-02-2023 

Zienswijze houder : 13-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 13-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-02-2023 
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Openbaar maken inspectierapport : 27-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

  

De reden waarom een nieuw personeelslid 2 weken te laat gekoppeld is, komt doordat ik mijn inlog 

moest upgrade. 

Hier kwam te laat achter omdat dit normaal door mijn ex partner werd gedaan. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Miranda Soetekouw 

Kinderdagverblijf Stip & Stap 

0487-507898 
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