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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Anneroos Kinderopvang (hierna KDV) is een kleinschalig, aan de Jan van Scorelstraat te Utrecht 
gehuisvest particulier kinderdagverblijf. Het dagverblijf, dat in december 2011 haar deuren heeft 

geopend, heeft drie groepen. Naast een babygroep is er een dreumes- en peutergroep. 
Kinderdagverblijf Anneroos is met 41 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang. 
  
De opvang heeft een vriendelijk en verzorgde uitstraling op de groepen. Door het gebruik van 
lichte kleuren en grote glaspartijen oogt het kindercentrum transparant. 
  

Anneroos KDV werkt met de pedagogische principes die geïnspireerd zijn door het VVE-programma 

Kaleidoscoop. Op Anneroos wordt dagelijks een (verse) warme maaltijd voor de kinderen bereid. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Op 18-3-2014 heeft er een nader onderzoek bij Anneroos KDV plaatsgevonden. Hierbij zijn de in 
januari 2014 geconstateerde overtredingen opnieuw beoordeeld. Op grond van het onderzoek is 

geconcludeerd dat de eerder geconstateerde knelpunten zijn komen te vervallen. De risico-
inventarisaties zijn conform de voorschriften uitgevoerd. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan 
de voorwaarden. 
  
Voortgang: 
Op 25 juni jl. heeft er een reguliere jaarlijkse inspectie bij Anneroos KDV plaatsgevonden. 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Algemeen 
Het pedagogisch beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang waarbij de volgende 
pedagogische basisdoelen gerealiseerd worden: 
1. het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind; 
2. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competentie te 

ontwikkelen; 
3. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale 

competentie; 
4. overdracht van normen en waarden. 
In het pedagogisch beleidsplan moet in duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe het 
kindercentrum deze vier pedagogische basisdoelen in de praktijk brengt. 
  
Het pedagogisch beleid hoort een belangrijke leidraad voor beroepskrachten te zijn en een 
toetssteen voor ouders en dient naast de pedagogische basisdoelen de volgende items te bevatten: 

 De werkwijze, samenstelling en de maximale omvang van de stamgroepen. 
 Een beschrijving van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep verlaten. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep (het wenbeleid). 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang op extra dagdelen of 

ruildagen. 
 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe. 

 Een beschrijving van de ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassenen 
 De wijze waarop de ondersteuning door de achterwacht is geregeld. 
  
KDV Anneroos 

Anneroos Kinderopvang hanteert een pedagogisch beleidsplan, versie juli 2015, dat specifiek voor 
deze locatie geschreven is. 
  

Conclusie 
In het pedagogisch beleids- en of werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven 
op welke wijze de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, welke mogelijkheden 
de kinderen hebben tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en hoe 
overdracht van normen en waarden plaatsvindt. Alle overige getoetste items voldoen eveneens aan 
de gestelde eisen. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
Algemeen 
Bij het toezicht op de pedagogische praktijk wordt gekeken of de beroepskrachten handelen 
conform het pedagogische beleid. 

  
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 

van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
Anneroos KDV 
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij twee groepen, de Groene Vlinders en de Oranje 

Vlinders. De toezichthouder heeft gesproken met verschillende beroepskrachten. Uit de interviews 
met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleidsplan. Tijdens de observatie heeft de toezichthouder onder andere het volgende 
waargenomen: 
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Tijdens de observatie op de Groene Vlinders zijn er twee beroepskrachten aanwezig met 7 babies. 
2 babies krijgen de fles, twee zitten in een wipper, 1 ligt te slapen in een bedje op de groep. 

Tijdens de observatie op de Oranje Vlinders leest de beroepskracht een boek voor aan tafel aan 
acht kinderen. Er is nog een beroepskracht met het eten bezig. Na het voorlezen krijgen de 
kinderen een warme maaltijd. 

   
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden". 
Tijdens de gesprekken met de beroepskrachten is duidelijk te merken dat ze de kinderen goed 
kennen. 
"De beroepskrachten verwoorden in veel situatie hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding en 

praten met taal die past bij de leeftijdsgroep". De beroepskrachten spreken de kinderen op 
ooghoogte aan. En verder praten ze rustig en duidelijk 
zodat de kinderen het begrijpen. Als een beroepskracht een baby verschoont, vertelt ze de baby 
wat zij gaat doen. Ze lacht en maakt grapjes. 
"De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft". Op moment van inspectie huilt een baby, de beroepskracht loopt meteen 

naar de baby toe en troost het. Ook krijgen de kinderen regelmatig knuffels 
van de beroepskrachten. 
  
Persoonlijke competentie 
"De situatie is voor kinderen inzichtelijk". Er is een dagprogramma dat gevolgd wordt. 
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 

gemaakt. Dit is geobserveerd tijdens de inspectie. 
  
Sociale competentie 
"De beroepskrachten activeren de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het 
groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind." Tijdens de observatie zitten 
de kinderen aan tafel, de beroepskracht vraagt aan de kinderen wat er in het eten zit. Ze mogen 
om de beurt raden. 

  
Overdracht van normen en waarden 
"De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en 
consequente wijze." 

Bijvoorbeeld, tijdens de observatie wassen de kinderen hun handen vóór het eten en zingen een 
liedje voor het eten. Verder moeten de kinderen met vork eten en op hun billen zitten.  

  
Conclusie 
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het 
pedagogisch beleid. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, er worden 
mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale 
competentie en normen en waarden worden overgedragen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met 

kinderen. 
  
Anneroos KDV 
Tijdens de inspectie zijn de VOG’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 
de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
Tevens is de VOG van de stagiairs getoetst. 
  

Conclusie 

Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het gedrag. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 
zijn van een kwalificerend diploma. 
  
Anneroos KDV 
Bij dit onderzoek zijn de diploma’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 

de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
  
Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie. 
  

 
 

Opvang in groepen 
 
Algemeen 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen met vaste beroepskrachten in een vertrouwde eigen 
ruimte. Een stamgroep mag maximaal bestaan uit 16 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  

Anneroos KDV 
Bij dit kindercentrum zijn er aantal stamgroepen. 
De opbouw is als volgt: 

Naam stamgroep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

 Groene Vlinder  12   0-2 

 Oranje Vlinder  15  0-3 

 Blauwe Vlinder  14-16 (totaal nooit boven de 41)  1-4 

  

 Aan ieder kind zijn maximaal drie beroepskrachten toegewezen; 
 Er zijn een aantal kinderen die worden opgevangen in twee stamgroepen. Hierbij is door de 

ouders vooraf schriftelijke toestemming verleend voor de opvang in een tweede stamgroep. Dit 
staat ook beschreven in het pedagogisch beleidsplan van Anneroos kinderopvang. 

  
Conclusie 

Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen. 
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Beroepskracht-kindratio 
 

Algemeen 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen; 
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot 

het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. 
  
Anneroos KDV 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Er waren op de Groene Vlinder 
7 babies met 2 beroepskrachten aanwezig, op de Oranje Vlinder 8 kinderen waarvan 4 onder de 1 
jaar met twee beroepskrachten en op de Blauwe Vlinder 14 kinderen met 2 beroepskrachten en 
een stagiaire.  

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Arbeidscontracten 
  Presentielijsten 

  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Algemeen 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, wat de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt. De houder dient er voor te zorgen dat 

de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en dat zij op elk moment kennis kunnen 
nemen van dit beleid. 
  
Anneroos KDV 
De houder heeft op 8-1-2015 de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 
Daarbij zijn een aantal risico’s naar voren gekomen waarop een actieplan is geschreven door de 
houder. Deze acties zijn specifiek beschreven en gekoppeld aan een persoon die de actie uit moet 

voeren op een door de houder bepaalde termijn. 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

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

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

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

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

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

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

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Anneroos kinderopvang 

Website : http://www.annerooskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 41 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : AnneRoos Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Hyacintstraat 11 
Postcode en plaats : 3551GV UTRECHT 
KvK nummer : 51703564 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 2423 

Postcode en plaats : 3500GK Utrecht 
Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Kam 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 2423 
Postcode en plaats : 3500GK UTRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 23-09-2015 
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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. 

 
 

 

 


