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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 
Op 5 juli 2018 heeft de toezichthouder in opdracht van de gemeente Vught een incidenteel 
onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Mowgli. Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of het 
kinderdagverblijf over voldoende mogelijkheden beschikt om het aantal kindplaatsen uit te breiden 
van 71 naar 103 kinderen. 

In de huidige situatie vangt de houder 6 groepen op (2 babygroepen, 2 dreumesgroepen en 2 
peutergroepen). 
  
Het onderzoek heeft zich gericht op de indeling van de groepen (groepsgrootte en 
leeftijdsindeling), de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan en hoe dit in de praktijk zal 

plaatsvinden, de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de accommodatie en inrichting. 

  
Om de uitbreiding te kunnen realiseren heeft de houder de groepsruimtes die voorheen gebruikt 
werden voor de jongste kinderen aangepast en geschikt gemaakt (onder andere verschoontafels 
geplaatst) voor de dreumesgroepen. Het voormalige buitenhuisje dat gebruikt werd voor de oudste 
kinderen van de bso wordt ingericht en geschikt gemaakt (onder andere plaatsen van lage 
toiletjes) voor de opvang van een derde peutergroep. Na de verbouwing worden er 8 groepen 
opgevangen (3 babygroepen, 2 dreumesgroepen en 3 peutergroepen). 

  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat kinderdagverblijf Mowgli niet over voldoende mogelijkheden beschikt 
om 103 kinderen op te vangen. Met de houder is overeengekomen dat er wel maximaal 98 
kinderen kunnen worden opgevangen. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 

rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 

beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen 
naar 103 niet toe te wijzen. Het aantal kindplaatsen kan wel gewijzigd worden naar 98 

kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
 Binnen het domein pedagogisch klimaat wordt het volgende onderdeel beoordeeld: 
 Pedagogisch beleidsplan 
  

Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Mowgli heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 
pedagogische visie is beschreven. 
Omdat de inhoud van het pedagogisch beleidsplan niet voldoet aan de gestelde eisen is de houder 

in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van overleg en overreding om de ontbrekende of 
niet voldoende beschreven voorwaarden alsnog op te nemen in het pedagogisch beleidsplan. 

  
Na overleg en overreding voldoet het pedagogisch beleidsplan aan de getoetste voorwaarden. 
  
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven: 
 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. 
 De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 
passende instanties voor verdere ondersteuning. 

 De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek 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. 

 De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

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

 De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra 
dagdelen. 

 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. R Vugts) 
 Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleid en werkwijze kinderopvang Mowgli 0-4 jaar, 

versie juli 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen het domein personeel en groepen is beoordeeld op welke wijze de houder voldoet aan de 
voorwaarden met betrekking tot de opvang in stamgroepen bij de opvang van maximaal 103 
kinderen. 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Kinderopvang Mowgli heeft een groepsindeling gemaakt voor de opvang van 98 kinderen. 
Het kinderdagverblijf deelt de groepen in op leeftijd. 
De kinderen worden opgevangen in de volgende groepen: 
 Slingeraapjes (maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0-1,5 jaar) 
 Wasbeertjes (maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0-1,5 jaar) 

 Koalabeertjes (maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 0-1,5 jaar) 
 Stokstaartjes (maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 1,5-2,5 jaar) 

 Pandabeertjes (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1,5-2,5 jaar) 
 Tijgertjes (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar) 
 Pantertjes (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar) 
 Leeuwtjes (maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar) 

 

Op rustige dagen kunnen er groepen worden samengevoegd. Samenvoegen van groepen gebeurt 
uitsluitend op basis van leeftijd. Er wordt geen babygroep met een peutergroep samengevoegd. 
Kinderen kunnen uitsluitend met schriftelijke toestemming van de ouders in één andere stamgroep 
worden opgevangen dan de vaste stamgroep. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr. R Vugts) 

 Presentielijsten 
 Pedagogisch beleid en werkwijze kinderopvang Mowgli 0-4 jaar, versie juli 2018 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
 Veiligheidsbeleid 
 Gezondheidsbeleid 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
  
Risico's, maatregelen en handelswijzen 
De houder is in 2018 gestart met het opstellen van een nieuw veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

De risico-inventarisaties uit 2017 (veiligheid en gezondheid) vormen hiervoor de basis. De houder 
draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid door onderdelen uit het beleid te bespreken in de maandelijkse 
groepsoverleggen. 
Voor de nieuwe en gewijzigde ruimten wordt vanaf juli 2018 een Quick scan uitgevoerd door de 
preventiemedewerkster. Eventuele verbeterpunten zullen indien nodig direct worden 
aangepakt. Vervolgens gaan de beroepskrachten de de knelpunten of problemen die ontstaan in de 

komende gebruiksperiode noteren. De knelpunten worden in de groepsoverleggen geëvalueerd. 
Verbeterpunten en acties worden opgenomen in het plan van aanpak en vervolgens opnieuw 
geëvalueerd. 
  
Aanpassingen die gedaan zijn naar aanleiding van het wijzigen van de indeling van de binnen- en 
buitenruimtes zijn opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het beleid beschrijft de 
wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn. De houder beschrijft bij de maatregelen die 
gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze 
waarop een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend 
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

  
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 

beschreven. De handelswijzen indien deze risico's zich voordoen worden beschreven in 
verschillende protocollen (bijvoorbeeld protocol zoekraken en weglopen van kinderen). Niet in alle 
protocollen wordt dit concreet beschreven. Voorbeeld: in het hitteprotocol staan maatregelen 
beschreven waardoor de kans om te verbranden wordt verkleind. Niet beschreven staat wat er 
moet gebeuren als dit toch gebeurt.  
Dit punt is besproken met de houder. Tijdens het eerst volgende inspectie onderzoek zal 
beoordeeld worden of de houder het beschrijven van hoe te handelen als risico's zich toch 

voordoen heeft opgenomen in de het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de protocollen. Tevens 
wordt dan de voortgang van de uitvoering van het beleid beoordeeld. 
  
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als 
ouders. Nieuwe beroepskrachten en stagiaires worden in de inwerkperiode geïnformeerd over het 
beleid. Ouders ontvangen informatie tijdens het intakegesprek en via nieuwsbrieven. Het beleid 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de oudercommissie. 

  

Achterwacht 
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. 
  
Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 

De certificaten van de aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat 
vrijwel alle beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De 
houder draagt er zorg voor dat het rooster van de beroepskrachten zo is opgesteld dat er 
gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr R Vugts) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (beleidsplan veiligheid & gezondheid juli 2018 inclusief 

protocollen) 

 Huisregels/groepsregels 
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Accommodatie 
 
Binnen het domein accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 Eisen aan ruimtes 
  
Eisen aan ruimtes 
 

Beschikbare speelruimte babygroepen: 
 Slingeraapjes(10 baby’s) groepsruimte 35 m2 
 Wasbeertjes (9 baby’s) 34 m² 
 Koalabeertjes (11 baby’s) 41 m² 

 
De babygroepen beschikken over voldoende passend ingerichte binnenspeelruimte per kind. 

  
Beschikbare speelruimte dreumesgroepen: 

 Stokstaartjes (11 dreumesen) 36 m² 
 Pandabeertjes (16 dreumesen) 36 m² 

 
De groepen van de Stokstaartjes en de Pandabeertjes liggen aan een brede hal. De doorloop op dit 
gedeelte van de hal is beperkt omdat de groepen aan het einde van de gang gelegen zijn. Het 

speelgedeelte van de hal bedraagt ongeveer 24 m². Vanwege de groepsgrootte wordt de hal 
voornamelijk door de Pandabeertjes gebruikt en voor een klein gedeelte ook door de Stokstaartjes. 
De hal kan ook voor gezamenlijke activiteiten worden gebruikt. 
  
De dreumesgroepen beschikken over voldoende vierkante meters speelruimte voor de opvang van 
16 en 11 kinderen. Op het moment van de inspectie op 5 juli is de verbouwing nog niet geheel 
afgerond en zijn de ruimtes nog niet geheel passend ingericht. Tijdens de volgende inspectie wordt 

beoordeeld of de inrichting in overeenstemming is met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
Beschikbare speelruimte peutergroepen: 

 Tijgertjes (16 peuters) 40 m²+ gedeelte (speel)hal van 20 m² 
 Leeuwtjes (9 peuters) 34 m² 

 Pantertjes (16 peuters) 69,7 m² 
 

De Pantertjes beschikken over voldoende vierkante meters speelruimte voor de opvang van 16 
kinderen. 
De groepsruimten van de Tijgertjes en de Leeuwtjes liggen aan een brede hal. Deze hal kan 
gebruikt worden als speelruimte en wordt tevens gebruikt als doorloop naar de peutergroepen en 
de dreumesgroepen. Voor de Tijgertjes is een gedeelte van de hal ingericht als speelruimte (20 

m²) beschikbaar als extra binnenspeelruimte. 
  
Slaapruimtes 
De babygroepen beschikken ieder over een eigen aangrenzende slaapruimte met voldoende bedjes 
voor het aantal op te vangen kinderen. 
De dreumesgroepen beschikken over een aparte slaapruimte die via de hal te bereiken is. De 
kinderen van de peutergroepen slapen/rusten in de eigen groepsruimte op strechers. 

  

Buitenruimte 
Kinderopvang Mowgli is gelegen in een bosrijke omgeving en heeft een grote aangrenzende 
buitenruimte. Alle leeftijdsgroepen beschikken over een grote aangrenzende buitenruimte waarvan 
de inrichting is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De buitenruimte van de dreumesgroepen 
is de voormalige buitenruimte van de buitenschoolse opvang. Op het moment van de inspectie is 

de houder nog bezig om de ruimte geschikt te maken voor kinderen in de leeftijd van 1,5-2,5 jaar. 
Er wordt onder andere kunstgras gelegd over de brede stenen trap (3 tredes) zodat er geen trap 
meer is maar een aflopend kunstgrasgedeelte. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr R Vugts) 
 Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleid en werkwijze kinderopvang Mowgli 0-4 jaar, 

versie juli 2018) 
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 Opmeten ruimtes 

 Inspectierapport rapport buitenschoolse opvang Mowgli (24 augustus 2017) 
 Inspectierapport kinderdagverblijf Mowgli 5 december 2011) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- 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 3 lid 2 onder b 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 periodiek 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 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 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 stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 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 minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, 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 3 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 stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 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 dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 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 dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

11 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 05-07-2018 
Mowgli kinderopvang te Vught 

Personeel en groepen 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 

dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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. 

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Mowgli kinderopvang 
Website : http://www.kdvmowgli.nl 

Aantal kindplaatsen : 71 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Mowgli 
Adres houder : Jagersboschlaan 17 
Postcode en plaats : 5262LS Vught 

Website : www.kdvmowgli.nl 
KvK nummer : 17269060 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :   

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Vught 
Adres : Postbus 10100 
Postcode en plaats : 5260GA VUGHT 

 
Planning 
Datum inspectie : 05-07-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 12-07-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-08-2018 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


