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E-learning Veilig Slapen op de kinderopvang
Slaap is erg belangrijk voor kinderen. Vooral baby’s
en jonge kinderen hebben veel slaap nodig om goed
te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Ook op de
kinderopvang slapen baby’s nog veel. Met deze online cursus leer je alles wat je aan kennis nodig hebt!
Je krijgt informatie over wiegendood en de veilig
slaapadviezen ter voorkoming van wiegendood. Per
slaapadvies wordt de achtergrond van dit advies toegelicht.
Daarnaast leer je hoe je meer kunt bereiken met

slaapadviezen aan ouders en collega’s in de kinderopvang.
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van veilig slapen, zodat je adviezen goed kunt
onderbouwen wanneer hier vragen over komen van ouders
of collega’s. De adviezen die in deze e-learning worden
behandeld, zijn gebaseerd op het model-protocol Veilig
slapen in de kinderopvang en bij gastouders.
Kijk voor meer informatie en de e-learning op www.veiligheid.nl
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Meldcode kindermishandeling

Hoe te handelen bij mogelijk geweld- of zedendelict door een collega

Tijdens de inspecties is gebleken dat houders en beroepskrachten niet altijd weten hoe ze moeten handelen
bij een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega.
Van een vermoeden van kindermishandeling, ongewenste
omgangsvormen of seksueel misbruik door een collega dient
altijd direct melding gemaakt te worden aan de houder. De
directie is verplicht om direct in overleg te treden met een
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
Samen gaan zij na of er sprake is van een reëel vermoeden. De
houder krijgt vervolgens van de vertrouwensinspecteur advies
over het al dan niet doen van aangifte bij de politie. Melding
maken van een mogelijk geweld- of zedendelict is niet hetzelfde
als beschuldigen.
Indien vermoedens betrekking hebben op de houder of directie is
de constaterende beroepskracht verplicht om aangifte te doen bij
een opsporingsambtenaar (zedenpolitie). De beroepskracht dient
hierover in overleg treden met de vertrouwensinspecteur van de
Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur kan de
beroepskracht vervolgens begeleiden bij het doen van aangifte.

Samengevat:
•
Werkgevers in de kinderopvang zijn verplicht om contact op
te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie
van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een
werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een
kind.
•
Werknemers in de kinderopvang zijn verplicht om contact op
te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie
van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een
werkgever in de kinderopvang een kind seksueel misbruikt
of geweld pleegt.
•
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te
bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111. Let op: De
Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs
is niet een vertrouwenspersoon binnen uw eigen organisatie.
Vaak worden deze functies door elkaar gehaald.
Lees ook de Brochure ‘Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang’

Binnenspeelruimte dagopvang en buitenschoolse opvang
De Wet kinderopvang schrijft voor dat er voor ieder kind minimaal 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte
beschikbaar is. Bij de dagopvang vindt de opvang plaats in een vaste stamgroep in een eigen vaste ruimte
(stamgroepruimte). Bij de buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in een vaste basisgroep. De
basisgroep is niet gekoppeld aan een fysieke ruimte. Meerdere basisgroepen kunnen zodoende samen in
een grote ruimte verblijven, mits het totaal aantal vierkante meters dat beschikbaar is toereikend is en de
ruimte passend is ingericht.
Hoe wordt de vierkante meter binnenspeelruimte
berekend bij de dagopvang?
Bij de dagopvang wordt de m² binnenspeelruimte per
groepsruimte berekend. Daarnaast mogen ruimtes
(bijv. speelhal) die geschikt zijn om in te spelen buiten
de groepsruimte meegerekend worden. Voorwaarde is
dat deze ruimte permanent door de kinderen gebruikt

kan worden en passend is ingericht. Indien de ruimte
(speelhal) met andere groepen gedeeld wordt, dient het
aantal m² van de speelruimte gedeeld te worden door het
aantal groepen dat er gebruik van maakt. Dat betekent
dat als een dergelijke ruimte door drie groepen gebruikt
wordt, iedere groep een derde van het oppervlak van de
speelruimte bij het oppervlak van de eigen groepsruimte
mag optellen. Een ruimte die door de brandweer of bouwen woningtoezicht niet als verblijfsruimte is bestempeld
mag niet meegeteld worden. Ruimtes die passend zijn
ingericht maar niet gebruikt worden, tellen ook niet mee.
Hoe wordt de vierkante meter binnenspeelruimte
berekend bij de BSO?
Bij de BSO mogen alle ruimtes die geschikt zijn om in
te spelen meegerekend worden. Deze ruimtes moeten
permanent door de kinderen gebruikt kunnen worden en
passend zijn ingericht.
De berekening wordt per BSO uitgevoerd, dus niet per
basisgroep. Om te berekenen wat de minimale oppervlakte
van de binnenspeelruimte moet zijn, wordt het aantal
kindplaatsen dat maximaal per BSO is toegestaan
vermenigvuldigd met 3,5.
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Wijziging kwalificerende diploma’s
De lijst met diploma’s die geldig zijn voor de
kinderopvang wijzigt regelmatig. Doe daarom
altijd de diplomacheck met de complete naam van
de opleiding die op het diploma staat, ook als een
medewerker al eerder in de kinderopvang heeft
gewerkt. Dit voorkomt dat achteraf tijdens een
inspectie wordt geconstateerd dat een diploma niet
voldoet aan de kwalificatienorm.

FCB. Of kan een medewerker via een EVC-traject alsnog
het juiste diploma halen. In andere gevallen moet de
medewerker eerst een (deel van een) opleiding doen
of aanvullende scholing volgen. De mogelijkheden en
voorwaarden vind je in de cao kinderopvang.

Per 1 november 2020 zijn bijvoorbeeld weer een aantal
diploma’s toegevoegd aan de kwalificatielijst. Voor
sommige diploma’s is aanvullende scholing nodig.
Is
een
medewerker
toch
niet
voldoende
gekwalificeerd? Zet de medewerker dan niet als
beroepskracht in, totdat je maatregelen hebt genomen.
Soms kun je een gelijkstellingsverzoek indienen bij het

Valse diploma’s en getuigschriften in de kinderopvang
In 2019 heeft de MBO-raad gewaarschuwd voor valse diploma’s. In de afgelopen jaren is de Inspectie
kinderopvang helaas ook in de kinderopvang verschillende valse diploma’s tegengekomen.
De medewerkers werkten vaak bij meerdere organisaties.
Vaak ontbrak een goede controle bij indiensttreding. Een
juiste beroepskwalificatie is van groot belang voor de
kwaliteit van de kinderopvang.
Neem daarom de volgende maatregelen:
• Vraag bij indiensttreding altijd het originele
diploma op om zelf een kopie te maken voor het
personeelsdossier. Ga niet akkoord met een kopie of
foto. Controleer op echtheidskenmerken en afwijkingen
van vergelijkbare diploma’s. Zorg dat duidelijk is wie
dit in jullie organisatie doet.

•

•
•

•

•

•

Is het originele diploma kwijt? Dan is alleen een
Verklaring afgelegd examen (VAE) van DUO een
geldig vervangend document. Is dat geen optie? Neem
dan contact op met het FCB voor overleg over de
mogelijkheden.

•

Vraag bij diploma’s na 2007 altijd ook een uittreksel
uit het diplomaregister. Dit is gratis te downloaden
door de (kandidaat-)werknemer. Vraag om het digitale
origineel, dat je zelf kunt controleren.
Staat de opleiding niet in het register? Neem dan bij
twijfel contact op met het opleidingsinstituut.
Let extra op medewerkers die werken via een uitzend- of
bemiddelingsbureau. Veel organisaties gaan er vanuit
dat deze bureaus controleren of het diploma klopt. Dit
is niet (altijd) zo. Je bent zelf verantwoordelijk voor de
juistheid en echtheid van de diploma’s.
Heeft de medewerker een buitenlands diploma?
Controleer dan of er een gewaarmerkte brief van
het IDW (Internationale Diploma Waardering) of een
verklaring van DUO is waaruit blijkt dat het diploma
gelijkwaardig is aan één van de opleidingen die in de
cao staat. Oude (niet-gewaarmerkte) waarderingen of
waarderingen zonder diploma zijn niet voldoende.
Heb je in de afgelopen jaren niet bij iedereen het
diploma (volledig) gecontroleerd? Doe dit dan niet
alleen bij nieuw personeel, maar alsnog bij bestaande
medewerkers.
Ontdek je een vals diploma? Doe dan aangifte. Alleen
daarmee voorkomje dat de medewerker ergens anders
weer in dienst komt.
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Rookmelders bij gastouderopvang
Regelmatig constateren we tijdens de jaarlijkse inspectieonderzoeken van gastouders dat de rookmelders
niet conform het vigerende bouwbesluit in de woning hangen. De gastouderbureaus kunnen hierop toezien
tijdens de huisbezoeken die ze jaarlijks uitvoeren op locatie.

Rookmelders bij woningen gebouwd in of na 2003
Woningen met een aanvraag bouwvergunning van 2003 en
later, zijn vanuit de verleende bouwvergunning voorzien
van rookmelders conform het Bouwbesluit. Dit betekent
o.a. dat rookmelders:
• Aangesloten zijn op het lichtnet.
• Voldoen aan de prestatie-eis ‘geluidsniveau’ (en zijn zo
nodig gekoppeld).
• Voldoen aan de projectering-eisen (Omvang van de
bewaking, situering en plaatsing).

•

•

wordt door) het lichtnet.
De rookmelders niet altijd ‘gekoppeld’ zijn. Gekoppeld
zijn betekent dat als bijvoorbeeld de rookmelder op
zolder alarm geeft, de overige rookmelders ook een
luid alarm geven.
De prestatie-eis m.b.t. het geluidsniveau niet worden
gevolgd. De geluidsprestatie-eis houdt in dat als
bijvoorbeeld, het alarmsignaal van de rookmelder op
zolder op de benedenverdieping onvoldoende gehoord
wordt, de rookmelders gekoppeld moeten worden.

Doorgaans is in een model risico-inventarisatie van
gastouders het onderdeel (of hierop gelijkend) opgenomen:
‘Kind loopt verwondingen op doordat een beginnende
brand niet gesignaleerd of geblust kan worden’.
Een
op
de
gastouderopvang
toegespitst
risicoinventarisatiemodel schrijft rookmelders voor op iedere
verdieping en in alle verkeersruimten/verkeersroutes die
gebruikt worden om te vluchten.

Rookmelders bij woningen gebouwd vóór 2003
Rookmelders in woningen van vóór bouwjaar 2003 zijn
vanuit het Bouwbesluit niet verplicht. Bij de bouw van deze
woningen was er nog geen Bouwbesluit of was dit nog niet
in het Bouwbesluit opgenomen. Het Bouwbesluit vóór 2003
geeft dus bij bestaande bouw geen eisen aan m.b.t. (de
aanwezigheid van) rookmelders.
In de praktijk betekent dit o.a. dat:
• De rookmelders niet altijd aangesloten zijn op het
lichtnet. Deze rookmelders functioneren ‘autonoom’.
Dit betekent dat de rookmelder alleen gevoed wordt
door een batterij en niet aangesloten is op (gevoed

Tijdens de inspectie van de gastouder op de opvanglocatie
toetst de toezichthouder onderstaande aspecten:
• Rookmelders zijn aanwezig op iedere verdieping
en in de verkeersruimten of verkeersroutes die als
vluchtroute gebruikt worden. Concreet zijn tenminste
bewaakt:
- de hal/de overloop waar de slaapkamer(s) op
uitkomen
- de entree/hal van de woning
- de zolder, bij een open verbinding (trapopgang) naar
de zolder
- de woonkamer, bij een open trap in de woonkamer
• Rookmelders zijn bij voorkeur in het midden maar in
ieder geval aan het plafond bevestigd.
• Als de rookmelder niet in het midden van het plafond
hangt, deze dan tenminste 50cm vanuit de wand hangt.

Oudercommissie
De Wet kinderopvang stelt dat ieder geregistreerd
kindercentrum met meer dan vijftig geplaatste
kinderen moet beschikken over een oudercommissie.
Een dagopvang en buitenschoolse opvang gevestigd op
hetzelfde adres wordt gezien als twee aparte kindercentra
met elk een eigen registratienummer en een eigen
oudercommissie.
Een oudercommissie moet minimaal uit 2 leden bestaan.
Een oudercommissie kan samen vergaderen mits

de ouderinspraak voor ieder geregistreerde locatie
apart gewaarborgd is. Dat betekent dat adviesvragen
van de houder besproken kunnen worden in een
gezamenlijke vergadering en dat het daarnaast voor elke
oudercommissie mogelijk moet zijn een afwijkend advies
uit te brengen. Als oudercommissies samen vergaderen
moet iedere oudercommissie een eigen reglement hebben
omdat iedere oudercommissie te allen tijde ervoor moet
kunnen kiezen om zelfstandig te functioneren.
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Loden leidingen
In woningen en andere panden die zijn gebouwd vóór 1960 kunnen loden waterleidingen voorkomen.
Uit onderzoek is gebleken dat lood in drinkwater voor zwangere vrouwen en kleine kinderen tot en met
7 jaar ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.
Jonge kinderen zijn extra gevoelig omdat zij:
• Veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht
• Relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal
• Lood bij jonge kinderen de hersenbarrière kan
passeren
• De hersenen bij jonge kinderen sterk in ontwikkeling
zijn.
Voor de kinderopvang organisaties is het dus belangrijk
om te weten of er loden waterleidingen in het pand
aanwezig zijn. Check bij de verhuurder of eigenaar van
een pand of er loden waterleidingen aanwezig zijn. Bij
onzekerheid over de staat van de waterleidingen kan met
een watermonster gecontroleerd worden of er sprake is

van een te hoge loodconcentratie in het kraanwater. Als
blijkt dat er nog loden waterleidingen zijn, is het belangrijk
over te gaan op het gebruik van flessenwater en de
leidingen te vervangen. Zoek hiervoor de samenwerking
met je waterleidingbedrijf, eigenaar van het pand en de
gemeente.
Het kan zijn dat je reeds door je eigen gemeente
bent benaderd over deze problematiek. Volg dan de
instructies die de gemeente je geeft. Heb je vragen,
neem hierover contact op met Team GMV (Gezondheid,
Milieu & Veiligheid telefoonnummer: 088 - 368 7800) of
lees meer op de website van GGD GHOR Nederland.

Aanvragen en wijzigingen registratie landelijk
register kinderopvang
Met regelmaat worden aanvragen van nieuwe
locaties of wijzigingen via de mail doorgegeven
aan een toezichthouder. Dat is niet de juiste route.
Een wijziging en/of aanvraag voor een nieuwe
voorziening moet doorgeven worden aan de
gemeente waar de kinderopvang gevestigd is.
Wijzigingen
Houdt hierbij rekening met een beslistermijn van 10 weken.

De gemeente besluit binnen tien weken of de wijziging kan
plaatsvinden.
Opname Landelijk register kinderopvang
De procedure, van aanmelding tot registratie, neemt
maximaal tien weken in beslag. Pas na positief besluit tot
opname in het Landelijk Register Kinderopvang, kun je
starten met het aanbieden van kinderopvang.

COLOFON
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buiten-schoolse
opvang, gastouderbureaus en de contactpersonen
Kinderopvang van de gemeenten in de hele regio
Zuidoost-Brabant.
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