Binneninrichting moet aan alle wet en regelgeving voldoen.

Wet en regelgeving Kinderopvang
De wet kinderopvang is in 2005 vastgesteld en regelt de volgende zaken:
Algemeen:
Verschillende vormen van Kinderopvang:
• Dagopvang
• Buitenschoolseopvang
• Gastouderopvang
• Beroepskrachten
Kwaliteit in kinderopvang:
De houder is verantwoordelijk voor:
• Uitvoering wet en regelgeving middels het schriftelijk vastleggen in
een risico inventarisatie met een beschrijving van de gevaren voor
kinderen in een plan van aanpak
• Minimale oppervlakte aan binnen en buitenspeelruimte
• Samenstelling van de groepen in leeftijd ten opzichte van het aantal
in te zetten pedagogisch medewerkers zowel bij dagopvang als
buitenschoolse opvang
• Inzet beroepskracht in opleiding
• Het informeren van de ouders over plaatsingsprocedure, pedagogisch
beleid en het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid
• Informatie uitwisseling met de ouders na plaatsing van het kind,
verplicht tot het samenstellen van een oudercommissie met
verzwaard adviesrecht
• Schriftelijke vastlegging in een overeenkomst met de ouders waar
NAW gegevens duidelijk in omschreven staan
• Aansluiting Klachtencommissie
• Aansluiting Klachtenkamer voor de oudercommissie

Gastouderopvang:
De houder is verantwoordelijk voor het te voeren beleid op gebied:
• Van gezondheid en veiligheid van de kinderen door tussenkomst van
een gastouderbureau
• Informatie richting de vraagouder
• Vastlegging in een schriftelijke overeenkomst tussen de houder, de
vraagouder en de gastouder
Gemeenschappelijke eisen:
Kindercentra en gastouderopvang:
• Beroepskwalificatie
• Opzet kindadministratie
• Pedagogisch beleid waarin de visie staat omschreven over de omgang
met de kinderen
Financieel:
Vergoeding voor kinderopvang aan de ouders middels toeslag kinderopvang via de
belastingdienst www.toeslagen.nl

Inrichting buitenruimte moet aan alle wet en regelgeving voldoen.

Kwaliteitsregels kinderopvang
De overheid heeft het vaststellen van kwaliteitscriteria tot uitvoering van de wet kinderopvang,
neergelegd bij de branche kinderopvang, MO groep en Branchevereniging kinderopvang,
belangenbehartiging voor ouders in de kinderopvang, BoinK en de Vakbonden welke is vastgesteld in
de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Deze worden regelmatig aangepast
Pedagogie
Iedere houder is verplicht een pedagogisch beleid te hebben waarin staat omschreven hoe
men de volgende competenties in het dagelijks werk tot uitvoering brengt:
Vier competenties:
• Emotionele veiligheid
• Sociale veiligheid
• Ontwikkeling persoonlijke competenties
• Het bijbrengen van normen en waarden
De jaarlijkse inspectiedienst GGD zal zowel het pedagogisch beleid als de uitvoering daarvan jaarlijks
inspecteren.
Gezondheid & Veiligheid in de kinderopvang
Iedere houder is verplicht jaarlijks een risico inventarisatie te houden waarin men de
gezondheid en de veiligheid van de kinderen registreert. Ieder jaar wordt na het houden van
deze inventarisatie een plan van aanpak omschreven. Het plan van aanpak moet worden
besproken met de personeelsleden en de ouders binnen de oudercommissie. Daarna zal een
GGD inspectie jaarlijks plaats vinden.
Personeel
Beroepskwalificatie
Verklaring omtrent het gedrag
Samenstellen van stamgroepen, gebaseerd op leeftijdsopbouw en maximaal aantal kinderen
Verhouding tussen beroepskracht en het aantal kinderen voor:
Dagopvang
Buitenschoolseopvang
Gastouderopvang
Ruimtelijke aspecten
Verblijfruimten kinderen aantal m2 per kind
Slaapruimte kinderen aantal m2 per kind
Buitenspeelruimte aantal m2 per kind
Inhoud risico Inventarisatie
Word regelmatig bijgesteld
Protocol kindermishandeling
Definitie omschrijven
Omgeving hulpverlening in kaart brengen
Praktische informatie
Communicatie
Meldcode kindermishandeling

Kinderopvang op de boerderij
Toegepaste Risico inventarisatie voor gevaren op gebeid van gezondheid en veiligheid voor
kinderen op een agrarisch bedrijf:
Omgang met dieren
Meer insecten op een agrarisch bedrijf
Veiligheid op de boerderij, wanneer kunnen de kinderen veilig het erf op.
Alle materialen (tractoren etc.) veilig en goed verzekerd
Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang
Werkwijze is opgesteld om een uniforme werkwijze van GGD ambtenaren te bevorderen In
de toetsingskaders is vastgelegd naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijken en
hoe hij tot een oordeel komt.

Overige wet en regelgeving voor kinderopvang:
Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (WCPV)
Instellingen zijn verplicht de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een
ongewoon aantal zieken. Naleving wordt getoetst door de GGD.
Voedsel en Waren wet
Wanneer men binnen de instelling eten en drinken vertrekt, bereidt, verwerkt, behandelt,
verpakt te beschikken over een zogenoemd ‘voedselveiligheidssysteem’ of te werken volgens
de hygiënecode of HACCP plan (beheerssysteem voor voedselveiligheid. Het voedsel moet
veilig zijn voor de consument.
Daarnaast is het verboden kinderbedden en –boxen en speelgoed te gebruiken die niet
voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Warenwetbesluit kinderbedden en boxen.
Toetsing wordt uitgevoerd door de Voedsel en Warenautoriteit.
Besluit veiligheid van attractie‐ en speeltoestellen (WAS)
Er worden eisen gesteld aan toestellen. Men dient een logboek bij te houden waarin
opgenomen resultaten van eigen inspecties, onderhoud en ongevallen. Toetsing wordt
uitgevoerd door de inspectie Warenwet.
Arbo‐wet
Houdt toezicht op de ergonomische eisen voor personeel werkzaam in de onderneming
Speciaal ergonomische meubelen moeten worden aangeschaft.
Verzuimregistratie personeel
Inspectie wordt uitgevoerd door de Arbo‐inspectie dienst
Bouwbesluit
Geeft landelijke uniforme technische voorschriften voor nieuw(ver)bouw van alle gebouwen
en voor de bestaande gebouwen. De gemeente toetst dit via een gemeentelijke verordening.
Hierin dient ondermeer het brandveilig gebruik van gebouwen geregeld te zijn.
CAO kinderopvang en CAO Branche Kinderopvang Nederland
In de CAO staan een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers. Binnen de
CAO worden onder andere maximale arbeidstijden en verplichte pauzes beschreven.

Niet wettelijk verplicht
Kwaliteitsmanagementsysteem HKZ
Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem worden alle administratieve zaken geregeld
volgens de processen in de werksoort. Hiermee heeft de houder de administratieve
ondersteuning op orde. HKZ is gebaseerd op ISO 9001.
Externe audits vinden plaats door gevalideerde instanties.

Inspecties die plaats vinden:
Jaarlijks aangekondigd:
Niet aangekondigd:

GGD
Arbodienstinspectie
Voedsel en Waren wet autoriteit
WAS inspectie op de speeltoestellen

