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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. 
 

Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 
De kwaliteitseisen hebben betrekking op onder andere de administratie, het pedagogisch beleid en 
verantwoorde opvang, inzet van voldoende gekwalificeerd personeel, stabiliteit van de opvang van 
kinderen, veiligheid en gezondheid, de accommodatie en ouderrecht. Jaarlijks worden alle 

kindercentra (minimaal) éénmaal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een 

toezichthouder van de GGD. 
 
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
 
De locatie 
Buitenschoolse opvang (BSO) Villa Lilla is gevestigd in basisschool De Springschans in Heiloo.  
De BSO bestaat uit twee groepen: groep Rood en groep Blauw. In beide groepen worden dagelijks 

maximaal twintig kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar opgevangen.  
De BSO is maandag tot en met vrijdag in de ochtend geopend van 07.15 - 08.45 uur en in de 
middag vanaf het moment dat de scholen uit zijn tot 18.30 uur. De BSO biedt ook vakantieopvang 

aan van 07.15 - 18.30 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
• Tijdens het jaarlijkse onderzoek in mei 2016 werd na overleg en overreding binnen het 

domein: Veiligheid en Gezondheid, item; Meldcode kindermishandeling aan de voorwaarden 
voldaan. 

• Tijdens het jaarlijkse onderzoek in februari 2017 werd overleg en overreding toegepast binnen 
het domein: Veiligheid en Gezondheid, item; Meldcode kindermishandeling. Aan de getoetste 
voorwaarden werd voldaan. 

• Tijdens het jaarlijkse onderzoek in februari 2018 werd een tekortkoming geconstateerd binnen 

het domein Pedagogisch klimaat; item Pedagogisch beleid en binnen het domein Ouderrecht; 
item Informatie. Aan de overige getoetste voorwaarden werd voldaan. 

• Tijdens het jaarlijkse onderzoek in maart 2019 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 
 
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 
De inspectie 

Dit incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden in overleg met gemeente Heiloo. De houder heeft 
een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal kindplaatsen te verhogen van 40 naar 50.   
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder email contact gehad met de houder en er heeft een 
observatie plaatsgevonden op de BSO locatie om de nieuwe groepsruimte te beoordelen.  
De bevindingen zijn besproken met de houder. Tijdens het volgende onderzoek op de locatie zal de 
wijziging in het beleid en de praktijk worden geïnspecteerd. In dit incidenteel onderzoek zijn tevens 
onderwerpen beoordeeld waaraan tijdens eerdere onderzoeken niet werd voldaan.  

 
 
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan, de relatie van het beleidsplan met de praktijk en het 
bieden van verantwoorde opvang. 

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 
het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Constatering: 
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan voor deze locatie beschrijft 
onder andere de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 
buitenschoolse opvang. De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere 

(pedagogische) beleidsstukken worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door 
middel van teamoverleggen en feedback van de leidinggevende. 
De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt conform het pedagogisch 
beleidsplan. 
 
Aan de getoetste voorwaarde betreffende het pedagogisch beleidsplan is voldaan. 
 

Personeel en groepen 
Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 
stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens het onderzoek is gekeken naar de koppelingen in het personenregister kinderopvang, de 

opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen, het aantal beroepskrachten (de 
beroepskracht-kindratio), inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de stabiliteit van de 
opvang voor kinderen gekeken. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Personen, werkzaam in de kinderopvang, worden door de overheid continu gescreend op 
functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. Sinds 1 maart 2018 
is hiertoe het Personenregister kinderopvang (PRK) in werking getreden. In dit PRK dient iedereen 

die werkzaam is in de kinderopvang, ook tijdelijke medewerkers, te worden ingeschreven en 

gekoppeld aan een houder.  
  
De toezichthouder heeft de koppeling met de houder, van personen structureel werkzaam op de 
opvanglocatie, in het PRK bekeken. 
  

Constatering: 
De houder draagt zorg voor de koppeling van de personen met de houder. 
  
Aan de getoetste voorwaarden betreffende de verklaring omtrent het gedrag is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personen Register Kinderopvang (Geraadpleegd op 18 juli 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 

een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens het onderzoek is beoordeeld hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid tot stand is 
gekomen, of de beroepskrachten erbij betrokken worden en of dit een continu proces is.  
Daarnaast is gekeken hoe de beroepskrachten in de praktijk handelen en of dit in 

overeenstemming is met het beleid. Tevens is onderzocht of er een achterwacht is ingesteld en of 
tenminste één volwassene op het kindercentrum aanwezig is, die gekwalificeerd is voor het 
verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Tenslotte is beoordeeld of de houder overeenkomstig de Wet over een verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling beschikt, handelt volgens de meldcode en de kennis 

hiervan bij de beroepskrachten bevordert. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het geheel aan protocollen, checklijsten, huisregels, werk- 
en gedragsafspraken en technische acties die een houder neemt of heeft genomen. 
 
Constatering: 
De houder heeft voor dit kindercentrum het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 

onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 
• Beleid veiligheid en gezondheid; 
• protocollen. 
 
De beroepskrachten worden actief betrokken bij het opstellen, evalueren en actualiseren van het 
beleid. Dat is gebleken uit gesprekken met de beroepskrachten. 
 

De toezichthouder heeft bij de beroepskracht navraag gedaan over het onderwerp: veiligheid 
tijdens het buitenspelen en veiligheid tijdens een uitstapje.  
 
Een beroepskracht legt aan de toezichthouder uit dat ouders van te voren een overzicht krijgen 
van activiteiten en uitstapjes welke er bijvoorbeeld gemaakt worden tijdens de vakantieperiode. 
Ouders hebben tijdens de intake schriftelijk toestemming gegeven of kinderen wel of niet mee 
mogen. Voordat de BSO vertrekt wordt van te voren met de kinderen de regels en afspraken 

besproken. Afspraken kunnen zijn; dat kinderen regelmatig even hun gezicht laten zien bij de 
beroepskrachten en dat er bijvoorbeeld gezamenlijk gegeten wordt.  
Met een bus van Villa Lilla en/of eigen auto's vertrekt de groep naar de locatie. Op locatie krijgen 
de kinderen een gekleurd hesje aan zodat zichtbaar is welk kind bij de BSO hoort. 
 
Verder is gesproken over de kinderen die een zelfstandigheidscontract hebben. Deze kinderen 

mogen na ondertekening van ouders zelf naar buiten. Wanneer de jongste kinderen ook naar 

buiten willen, gaat er altijd een beroepskracht mee. 
 
De beroepskracht legt uit dat protocollen tijdens een werkoverleg besproken worden. Wanneer er 
protocollen zijn die betrekking hebben tot een bepaald seizoen zoals de zomer of bijvoorbeeld 
uitstapjes welke vaak in de zomervakantie gehouden worden, dan wordt er van beroepskrachten 
verwacht dat ze deze protocollen lezen. Tevens bij veranderingen in het beleid worden 

beroepskrachten op de hoogte gebracht door de leidinggevende. De beleidsplannen zijn inzichtelijk 
op locatie voor beroepskrachten. 
 
De toezichthouder heeft uit de antwoorden van de beroepskracht en observaties opgemaakt dat 
gehandeld wordt volgens het opgestelde beleid. 
 
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 

 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving opgenomen op welke wijze de 

achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum.  
De beroepskracht, aanwezig tijdens de inspectie, is op de hoogte van de gegevens van de 
achterwacht. 
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Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat er tijdens de opvang altijd een  

volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. De toezichthouder heeft de kinder-EHBO 
diploma’s gezien. 
 
Aan de getoetste voorwaarden betreffende het veiligheids- en gezondheidsbeleid is voldaan. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geldt voor professionals onder 
andere werkzaam in de sector kinderopvang. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat in het stappenplan 
van de meldcode een afwegingskader voor het personeel moet zijn opgenomen. 
 
Constatering: 
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld welke is afgeleid 

van het landelijke format van BOinK (Belangenvereniging Ouders in de kinderopvang). 
Hierin is stapsgewijs aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

wordt omgegaan aan de hand van onder andere een stappenplan met afwegingskader, 
verantwoordelijkheidstoedeling en een sociale kaart. 
 
Gebleken is dat de houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht.  

Uit de gesprekken met beroepskrachten is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat de 
beroepskrachten op de hoogte zijn van het stappenplan, het afwegingskader en de functie van de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Aan de getoetste voorwaarden betreffende meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
voldaan. 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Binnen en buitenruimten) 
• EHBO certificaten (Beroepskrachten) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid, juli 2019) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol ‘kindermishandeling juni 2018) 
• Notulen teamoverleg (2 juli 2019) 
 

Accommodatie 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 
meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimte is van belang 
om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 

Eisen aan ruimtes 

Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 
voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen, in overeenstemming met het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 
Constatering: 

De locatie heeft de beschikking over de volgende ruimtes: 
 
• Basisgroep 1 inclusief keuken heeft een oppervlakte van 84m². 
• Basisgroep 2 inclusief knutselruimte heeft een oppervlakte van 25m². 
• Computerruimte heeft een oppervlakte van 8m². 
• Rustruimte heeft een oppervlakte van 11m². 
 

Er zal een nieuwe ruimte in de school gebruikt worden. Deze ruimte heeft een oppervlakte van 
50m². 
In totaal is 178 m² beschikbaar. Dit is voldoende ruim voor het opvangen van totaal 50 
kindplaatsen waar de wijziging voor is aangevraagd. 
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De binnenruimtes zullen volgens de houder veilig, toegankelijk en passend ingericht worden in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. In de ruimte is een 
quickscan uitgevoerd om te meten of er mogelijke risico's zijn in de ruimte.  
De ruimte zal volgens de houder ingericht worden voor de doelgroep 7 tot 13 jarigen met 
computers en een chill-out hoek. Verder zullen muzieklessen en yogalessen als activiteit 

aangeboden worden. 
Daarnaast zullen er tafels met banken geplaatst worden om huiswerk aan te maken en er komt een 
grote kast met speelgoed voor de doelgroep. De ruimte zal ook gebruikt worden door de 
school. Deze ruimte is te allen tijde beschikbaar voor de BSO. 
 
BSO Villa Lilla maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein. 
De buitenruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zo is er een natuurtuin aanwezig met schommels, een 
zandbak, een hindernisbaan met autobanden en een klimrek. 
 
Aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan ruimtes is voldaan. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Observatie(s) (Binnen en buitenruimten) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid, juli 2019) 
• Plattegrond (Inzage op 15 juli 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Villa Lilla, juli 2019) 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d 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 waarmee de houder exploiteert en 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 



 

10 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 18-07-2019 
Villa Lilla NSO-locatie Breedelaan te Heiloo 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 

Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse 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. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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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 Wet kinderopvang; art 14 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; 

e. 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 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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 
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 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 van het 
kindercentrum 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 Wet kinderopvang) 
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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) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Villa Lilla NSO-locatie Breedelaan 
Vestigingsnummer KvK : 000000509884 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KS&K 
Adres houder : De Omloop 13 
Postcode en plaats : 1852 RJ Heiloo 

Website : www.villalilla.nl 
KvK nummer : 37101841 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :    

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heiloo 
Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 1850 AA HEILOO 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 25-07-2019 

: 25-07-2019 
Zienswijze houder : 25-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 29-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-07-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


