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Wijziging kwaliteitseisen: pedagogisch beleidsmedewerker VE
Vanaf 1 januari 2022 geldt voor locaties die

•

Deze uren zijn bovenop de uren die je al aan

voorschoolse educatie bieden dat de houder een

pedagogische beleidsontwikkeling en coaching

pedagogisch beleidsmedewerker moeten inzetten

aanbiedt. De pedagogisch beleidsmedewerker moet

voor de verhoging van de kwaliteit van
de voorschoolse educatie.

aan dezelfde kwalificatie-eisen voldoen.
•

In jouw pedagogisch beleidsplan beschrijf je de wijze
waarop je invulling geeft aan de inzet én hoe je

Hiervoor gelden de volgende eisen:
•

daarmee de kwaliteit van de voorschoolse bevordert.

De minimuminzet van deze beleidsmedewerker is
afhankelijk van het aantal doelgroepkinderen. Je

De volledige regelgeving en de toelichting hierop

vermenigvuldigt het aantal doelgroepkinderen tussen

vind je hier.

2,5 en 4 jaar waar je op 1 januari opvang aanbiedt

•

met 10 uur. Het aantal kinderen moet je schriftelijk

Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse

vastleggen.

educatie regelt de minimale inzet. Het kan zijn dat je met

De inzet is voor zowel implementatie van

jouw gemeente aanvullende afspraken hebt gemaakt over

beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse

de inzet.

educatie als voor coaching.
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Flexibel toezicht
Vanaf 1 augustus 2022 start GGD Brabant-Zuidoost op enkele locaties met flexibel toezicht.
Dit houdt in dat toezichthouders de mogelijkheid krijgen

•

De aanwezigheid van een verklaring omtrent het

om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Het

gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in het

aantal verplichte inspectiepunten is hierdoor minder

Personenregister kinderopvang

en er is meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander

•

onderzoek.

Of er (indien hier sprake van is) wordt voldaan
aan de eisen met betrekking tot voorschoolse
educatie (VE)

Door deze flexibilisering kan het toezicht gerichter

•

worden ingezet. Dit betekent meer doen waar dit nodig is

Het toezicht op – en in gesprek gaan over –
de pedagogische kwaliteit.

en minder waar dit kan. Dit verbetert de effectiviteit van
het toezicht en daarmee kan het een bijdrage leveren

De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord.

aan de kwaliteit van de kinderopvang. Wel blijven er drie

De ervaringen van de verschillende betrokkenen

punten verplicht om standaard te toetsen:

(waaronder GGD‘en, gemeenten, houders van
kinderopvang en ouders) worden daarin meegenomen.
In 2023 wordt de werkwijze waar nodig aangepast en in
2024 opnieuw ingericht.

De KIDDI-app
De KIDDI-app is vernieuwd en opnieuw te downloaden in de Google Play Store en App Store. Deze app bevat
belangrijke informatie over infectieziekten en hygiëne voor kinderopvang en basisscholen. De inhoud van deze app is
grotendeels gebaseerd op de RIVM-LCHV Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven (kdv), peuterspeelzalen (psz) en
buitenschoolse opvang (bso) De app is nu nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. De zoekfunctie is verbeterd
en pagina’s kunnen nu eenvoudig met anderen worden gedeeld.
Download hier de vernieuwde app.
Download de KIDDI-app voor de iPhone
Download de KIDDI-app voor Android
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Speeltoestellen
Een speeltoestel moet veilig zijn. Voor speeltoestellen op kinderdagverblijven geldt het WAS; het
Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen. Dit besluit stelt bepaalde veiligheidseisen, die gelden
voor alle toestellen, of ze nu buiten of binnen staan. Ook een speeltoestel dat zelf is gemaakt, of een
toestel dat eigenlijk als speelgoed voor huiselijk gebruik gemaakt is, valt onder dit besluit als ze worden
aangetroffen op een kinderdagverblijf.
De wet stelt een aantal verplichtingen aan de beheerder

In de kinderopvang worden opvallend veel ‘speelgoed’

van een speeltoestel:

speeltoestellen* aangetroffen. Deze uit kunststof
bestaande toestellen zijn als speelgoed op de markt

•

De houder mag alleen speeltoestellen houden van

gezet en bedoeld voor huiselijk gebruik. Deze ‘speelgoed’

een type dat is voorzien van een geldig certificaat van

speeltoestellen zijn niet gekeurd als speeltoestel voor de

goedkeuring. Meestal heeft de fabrikant het toestel

kinderopvang.

al laten keuren, en heeft het type een certificaat

*Voorbeeld van een ‘speelgoed’ speeltoestel:

van goedkeuring. Is het toestel niet gecertificeerd,
dan moet dit toestel alsnog gekeurd worden door
een aangewezen keuringsinstantie. Deze regel geldt
niet voor toestellen van voor 1997. Het betreffende
besluit gold toen nog niet. De houder moet er wel
van verzekerd zijn dat deze toestellen veilig zijn,
maar ze hoeven niet gekeurd te zijn.
•

De houder moet de toestellen veilig (laten)
installeren en goed onderhouden. De houder moet
letten op deugdelijke montage en installatie. Houd
daarbij ook rekening met de omgeving. Dit betekent
bijvoorbeeld dat er geschikt bodemmateriaal met

•

voldoende valdemping moet worden gebruikt. Ook

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

moet de houder regelmatig controleren of het toestel

ziet toe op naleving van onderhoud van speeltoestellen

nog steeds veilig is en onderhoud (laten) verrichten

bij kinderdagverblijven volgens het Warenwetbesluit

als dat nodig is.

attractie en speeltoestellen.

De houder moet een logboek opstellen, bijhouden
en bewaren. Van elk speeltoestel moet een logboek

De toezichthouder kinderopvang ziet toe of er een actueel

worden bijgehouden. Hierin staan onder andere

en concreet veiligheids- en gezondheidsbeleid is die o.a.

gegevens in van de keuringen of onderzoeken die

voldoende ingaat op de risico’s veiligheid en gezondheid

hebben plaatsgevonden. Ook wordt hierin informatie

met grote gevolgen en dat dit in de praktijk ook wordt

bijgehouden over onderhoud en ongevallen.

nageleefd (art. 4 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang).
De GGD toezichthouder kan hierbij een signaal afgeven
aan de NVWA.
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Tekenbeet
Teken komen in het hele land voor, vooral in bos, maar ook in park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten in
de buurt van bomen of struiken in hoog gras of tussen dode bladeren of klimop. Van een tekenbeet kun
je ziek worden. In Nederland kunnen teken de ziekte van Lyme overbrengen en sinds enkele jaren in
zeldzame gevallen tekenencefalitis (TBE, tick-borne encephalitis).
Wanneer rekening houden met teken?

•

Zorg dat ouders of verzorgers en kinderen toegang

Onderneem je met kinderen activiteiten in het groen,

hebben tot informatie over tekenbeten, zoals de

houd dan wel rekening met tekenbeten. Op de website

informatie die op www.rivm.nl/tekenbeet wordt

www.tekenradar.nl is te zien of teken actief zijn. Bij

verstrekt, waaronder een app, een film en andere

intensief contact met het groen worden soms ook op

informatie.

zachte winterdagen tekenbeten opgelopen.

•

Adviseer aanvullende preventieve maatregelen bij

Zijn tekenbeten te voorkomen?

hoge blootstellingskans, bijvoorbeeld bij een excursie

Het is lastig tekenbeten geheel te voorkomen. Teken

in bosachtige omgeving met veel contact met hoog

zijn erg klein, en worden makkelijk over het hoofd

gras en dode bladeren in de buurt van bomen en

gezien. Een aantal maatregelen kunnen helpen bij het
voorkomen van tekenbeten:
•
•

struiken.
•

Zorg voor een geschikte tekenverwijderaar. Met een

Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte

spits of puntig pincet kunnen alle tekenbeten, zelfs

begroeiing en struikgewas.

op lastige plekjes in huidplooien, de navel of achter

Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange

het oor verwijderd worden. U kunt hier zien hoe dat

broek. Stop broekspijpen in de sokken. Op lichte

precies moet. Voor de meeste tekenbeten zijn andere

kleding zijn teken beter te zien.

tekenverwijderaars ook bruikbaar, zoals tangetjes,
kaartjes, lepeltjes en haakjes.

Controleren op tekenbeten en andere maatregelen
Tijdens een activiteit met of zonder overnachting (uitje,

Een tekenbeet gevonden?

avondvierdaagse, spelen in het park, schoolkamp etc..)

Verwijder deze dan zo snel mogelijk, hoe eerder hoe

kunnen waar nodig de volgende maatregelen overwogen

beter. De kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet

worden:

is klein: 2 á 3 procent per tekenbeet. Noteer als

•

Informeer ouders of verzorgers, medewerkers en

kinderopvang de datum en plek van de beet. Licht

begeleiders voorafgaand aan de activiteit.

de ouders of verzorgers in. Zorg dat de ouders de

Herinner ouders of verzorgers aan het doen van een

gezondheid van het kind in de gaten houden.

•

tekencontrole na afloop van de activiteit.
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Personenregister kinderopvang
Iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het personenregister.
Deze personen moeten, voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, gekoppeld zijn aan de houder van
het kindercentrum of het gastouderbureau.
Dit geldt ook voor tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen. Iedereen die is ingeschreven in het
register, wordt continu gescreend.

Enkele voorbeelden:

Onderwijspersoneel
•

Een kindercentrum en een school zijn gevestigd

Taxichauffeur

op dezelfde locatie. Ze werken op diverse vlakken

•

De houder van een BSO heeft een contract afgesloten

samen. Het onderwijspersoneel komt regelmatig op

met een taxibedrijf voor het vervoer van de kinderen

het ‘kindercentrumdeel’.

van school naar de BSO. Dit bedrijf heeft meerdere

Bijvoorbeeld in het kader van gezamenlijke

chauffeurs en deze zijn niet standaard ingeroosterd

activiteiten. Het onderwijspersoneel dat hierbij

voor dezelfde ritten. De chauffeurs die hiervoor

betrokken is moet zich wel inschrijven in het

ingezet worden moeten zich wel inschrijven in het

register en gekoppeld zijn aan de houder van het

personenregister en gekoppeld zijn aan de houder.

kindercentrum.

•

De taxichauffeurs werken op basis van een

•

Een aantal peuters van het kindercentrum heeft

contract met de houder. Zij zijn weliswaar niet

regelmatig een activiteitenuurtje met de kinderen

op de opvanglocatie aanwezig, maar omdat

van groep 0 van de naastgelegen school. Daarvoor

de werkzaamheden worden verricht binnen de

gaan ze naar de school toe. Tijdens de activiteit

opvangtijd en er sprake is van directe betrokkenheid

is de leerkracht er voor de kinderen uit groep 0

bij en/of verantwoordelijkheid voor de kinderen

en begeleid de beroepskracht zelf de peuters.

kun je de taxi beschouwen als een verlengstuk van

De leerkracht moet zich wel inschrijven in het

de opvang. De chauffeurs verzorgen vermoedelijk

personenregister.

meerdere keren in de drie maanden een taxirit.
•

Leerlingenvervoer vanuit de gemeente is niet in

Meer informatie vind je in de Denklijn personenregister

opdracht van de houder en valt niet onder de Wet

kinderopvang | Publicatie | Rijksoverheid.nl die door het

kinderopvang.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en GGD
GHOR Nederland is opgesteld.
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Zuigelingenvoeding
Aangemaakte flesvoeding

Bereiding van zuigelingenvoeding

Het kindercentrum mag geen aangemaakte

Flesvoeding en moedermelk mogen opgewarmd worden

zuigelingenvoeding vanuit huis toestaan, omdat het te

in de magnetron, flessenwarmer of een pannetje.

lang buiten de koeling kan zijn geweest. Voor de hygiëne

Het mag niet koken, anders gaan de voedingsstoffen

en veiligheid van de flesvoeding gelden de volgende

verloren. Voor het hygiënisch bereiden van

normen.

zuigelingenvoeding gelden de volgende normen.

Hygiënenormen

Hygiënenormen

•

•

•

•

Accepteer alleen flesvoeding die in poedervorm wordt
aangeleverd, in afgepaste hoeveelheden.

gescheiden is van de verschoonplek. Uit een kraan

Bewaar aangemaakte flesvoeding bij 4ºC. Als aan

die gebruikt wordt voor handen wassen en het

het einde van de dag nog voeding over is deze

verschonen van kinderen mag géén water getapt

weggooien.

worden voor zuigelingenvoeding.

Bewaar de fles niet in de koelkastdeur omdat de

•

temperatuur in de deur niet altijd hetzelfde is.
•

Maak zuigelingenvoeding klaar op een plek die strikt

Gebruik flessen die u goed kunt schoonmaken: met
een wijde opening en glad van binnen.

Aangemaakte flesvoeding mag maximaal 1 uur buiten

•

Gebruik flessen met duidelijke maatverdeling.

de koelkast blijven.

•

De flessen en spenen zijn kind gebonden.

Bewaar de poedervormige zuigelingenvoeding in blik op

Schud de fles goed na het opwarmen en controleer de

een droge en koele plek.

temperatuur op de pols.

Moedermelk
Moedermelk moet gekoeld bewaard en vervoerd worden.
Het is daarom belangrijk dat de ouders informatie
meekrijgen over hoe ze de moedermelk moeten

COLOFON

afleveren.
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar
Hygiënenormen

alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,

•

Geef ouders instructie over de behandeling van

buiten-schoolse opvang, gastouderbureaus

afgekolfde moedermelk. De moedermelk moet van

en de contactpersonen Kinderopvang van de

huis naar het kindercentrum gekoeld overgebracht

gemeenten in de hele regio Zuidoost-Brabant.

worden in bijvoorbeeld een koeltas of koelbox.
•

Bewaar moedermelk in de koelkast op 4°C en

Heeft u vragen naar aanleiding van deze

gebruik deze op dag van aanleveren of vries deze

nieuwsbrief?

in (maximaal 48 uur na afkolven). Moedermelk kan

•

twee weken in de gewone vriezer goed blijven en drie

GGD Brabant-Zuidoost

maanden bij -18°C.

Postbus 8684

Ontdooi bevroren moedermelk altijd in de koelkast.

5605 KR Eindhoven

Vries moedermelk nooit twee keer in.

088 0031 377

Schrijf de datum en tijdstip van ontdooien op de fles

www.ggdbzo.nl

(wanneer de fles uit de vriezer wordt gehaald). Gebruik

kinderopvang@ggdbzo.nl

ontdooide moedermelk binnen 24 uur.
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