
1 
 

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2018 
 

Gemeente Oosterhout 
 
 
 

 
 
 
Handhaving- en sanctiebeleid gemeente betreffende d e kwaliteit kinderopvang 
 
 

1. Kinderdagverblijf (incl. voorscholen) 
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3. Gastouderbureau 
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Toelichting 
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang bij het uitvoeren van de handhavingsacties die nodig zijn 
indien een houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een voorziening voor 
gastouderopvang niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang (Wko) en alle daaruit voortvloeiende 
regelgeving, waaronder het Besluit kwaliteit kinderopvang, de Regeling kwaliteit kinderopvang, de Beleidsregel werkwijze 
toezichthouder en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. In het model zijn de algemene stappen 
opgenomen die het college kan hanteren bij geconstateerde overtredingen van de kwaliteitseisen. 
 
Handhaving is maatwerk en wordt in elke situatie apart afgewogen. Proportionaliteit is daarbij van belang. Daardoor zijn niet 
automatisch alle genoemde stappen onverkort van toepassing op een geconstateerde overtreding. Telkens zal worden afgewogen 
of toepassing in het specifieke geval onder meer proportioneel is. 
 
Dit Afwegingsmodel heeft als basis de model inspectierapporten van GGD Nederland. De voorwaarden in het rapport en het 
Afwegingsmodel zijn gelijk. Voor de leesbaarheid van het Afwegingsmodel zijn diverse voetnoten die in het modelrapport zijn 
opgenomen ten behoeve van de inspectie, niet overgenomen in het Afwegingsmodel. Dit betekent echter niet dat de toelichtingen 
in de voetnoten niet van overeenkomstige toepassing zijn op de bepalingen van het Afwegingsmodel. 
 
Start handhavingstraject 
Het gemeentelijke handhavingstraject begint direct na ontvangst van het inspectierapport van de GGD. De GGD geeft in het 
rapport een handhavingsadvies aan het college. In het rapport is het “Overzicht bevindingen per inspectiedomein” de basis vaar het 
afwegen van de te ondernemen handhaving. In dit overzicht beschrijft de toezichthouder per domein de context van de 
voorwaarden waar de houder niet aan voldoet. Ook de resultaten van eventueel door de inspecteur toegepaste overleg en 
overreding worden hierin genoemd. Het college kan de aangegeven verzwarende of verzachtende omstandigheden, de inspanning 
van de houder etc. mee laten wegen bij het beoordelen van de te nemen handhavingsactie. 
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Het college kan overwegen eerst een schriftelijke waarschuwing te geven. Ook kan overwogen worden eerst op basis van 
mondelinge overreding de houder te bewegen de overtreding te herstellen. Zowel de waarschuwing als de overreding hebben geen 
juridische status en betekenen daarom in de praktijk een uitstel van het handhavingstraject. 
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Paragraaf 2 Verschillende soorten sancties 
 
Binnen de handhaving kunnen twee typen sancties onderscheiden worden, te weten herstellende sancties en bestraffende 
sancties. Deze typen sancties bestaan naast elkaar en daarom kunnen sancties van een verschillend type tegelijkertijd worden 
opgelegd.  
 

Herstellende sancties 
In artikel 5:2 Awb wordt bepaald wat er onder een herstellende sanctie wordt verstaan. Dit is: een bestuurlijke sanctie die strekt tot 
het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een 
overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.  
 
Hieruit volgt dat het doel van de herstellende sanctie met name gelegen is in het voorkomen van voortduren van de overtreding 
en/of herhaling in de toekomst. Bestraffing van reeds begane overtredingen kan via de bestraffende sanctie (zie hieronder). 
 
Welke herstellende sancties worden er onderscheiden binnen dit handhavingsbeleid? 
 
Stap 1 
Schriftelijk bevel 
Dit is een handhavingsmiddel dat in spoedeisende gevallen door de GGD-inspecteur direct tijdens een inspectie kan worden 
ingezet. Het middel wordt door de GGD-inspecteur ingezet en niet door het college. Daarom wordt dit bevel in dit Afwegingsmodel 
niet nader genoemd. Inzet van dit middel wordt ook door de GGD-inspecteur bepaald. De GGD geeft een bevel als hij van mening 
is dat de kwaliteit bij een kindercentrum, gastouderbureau of gastouder zodanig tekortschiet dat het nemen van maatregelen 
redelijkerwijs geen uitstel kan dulden. In geval van overtredingen met een lage of gemiddelde prioritering zal hier niet snel sprake 
van zijn. 
 
Of Aanwijzing 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin zich een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang 
of een gastouderbureau bevindt dat de bij of krachtens de kwaliteitseisen niet of in onvoldoende mate naleeft, kan de houder een 
schriftelijke aanwijzing geven. In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde 
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voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de houder moeten 
worden genomen. 
 
Hersteltermijn 
Bij een aanwijzing krijgt de houder een hersteltermijn. De hersteltermijn wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding, die 
zichtbaar wordt via de prioritering. De hersteltermijn in dit model wordt aangegeven in een bandbreedte. De handhaver geeft per 
concreet geval de exacte hersteltermijn aan. Na het verstrijken van de hersteltermijn moet de overtreding beëindigd zijn. Ter 
controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel opdracht geven voor een herinspectie. Is de 
overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden ingezet. 
 
Stap 2 
Last onder dwangsom 
Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

a. Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
b. De verplichting tot betaling van een geldsom als de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

 
De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden overgenomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste 
last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. 
Dit vereist dan wel een nieuw besluit. 
 
Verschil tussen een last onder dwangsom en een preventieve dwangsom 
Van een preventieve last is sprake als de last wordt opgelegd voordat enige overtreding heeft plaatsgevonden. Hiervoor geldt dat 
het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt, dat wil zeggen dat de overtreding zich met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zal voordoen. Het verschil met een “gewone” last onder dwangsom is, dat deze “gewone” last opgelegd wordt als 
herstelsanctie, nadat een overtreding heeft plaatsgevonden. Dit kan diverse doelen hebben, onder meer het ongedaan maken van 
een overtreding en het voorkomen van herhaling. Als een overtreding heeft plaatsgevonden, maar inmiddels wel is hersteld, kan 
dus nog steeds een last onder dwangsom worden opgelegd ter voorkoming van herhaling. Hiervoor geldt als criterium of er 
gegronde vrees voor herhaling bestaat. 
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Of eventueel Last onder bestuursdwang 
Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

a. Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
b. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet 

tijdig wordt uitgevoerd. 
 
In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding op te lossen (op kosten van de overtreder) kan 
een last onder bestuursdwang opgelegd worden. Door de aanvullende sancties van een exploitatieverbod binnen de handhaving 
kinderopvang zijn er nog maar weinig overtredingen die zich daarnaast lenen voor toepassing van bestuursdwang. De optie last 
onder bestuursdwang is, op een enkele overtreding na, daarom niet opgenomen in dit Afwegingsmodel. Echter, op grond van het 
bestuursrecht geldt dat in die gevallen waarin last onder dwangsom mogelijk is, ook bestuursdwang kan worden toegepast indien 
het college de overtreding zelf kan doen beëindigen. 
 
Stap 3 
Exploitatieverbod 
Het college kan de houder verbieden de exploitatie van een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of een 
gastouderbureau voort te zetten. Dit kan het college zolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van 
een last onder bestuursdwang niet mogelijk is. 
 
Ook kan het college de houder verbieden de locatie in exploitatie te nemen, zolang niet of niet langer aan de kwaliteitseisen uit 
hoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2 of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragraaf 2 is voldaan. 
 
Stap 4 
Verwijdering uit het register kinderopvang 
Er zijn verschillende gronden waarop het college, in het kader van handhaving, een voorziening uit het register kinderopvang kan 
verwijderen: 

• Indien is gebleken dat de houder niet langer de organisatie voor kinderopvang exploiteert; 
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• Indien uit een GGD-inspectie of anderszins is gebleken dat de houder naar verwachting niet dan wel niet langer voldoet aan 
de bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2 en 3 of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragraaf 2 en 3 van de Wko 
gegeven voorschriften; 

• Indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de organisatie voor kinderopvang niet daadwerkelijk is 
aangevangen. 

 
Vanaf het moment dat de voorziening is verwijderd uit het register, is er geen sprake meer van kinderopvang in de zin van de wet. 
Voortzetten van exploitatie leidt tot illegale kinderopvang en tot een boete of vervolging door het Openbare Ministerie op basis van 
overtreding van de Wet Economische Delicten. Doordat een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een 
gastouderbureau uit het register is verwijderd, wordt ook de grond voor het recht op kinderopvangtoeslag voor vraagouders 
beëindigd. 
 
Verloop herstellend handhavingstraject 
Een herstellen handhavingstraject verloopt in beginsel volgens de hierboven beschreven stappen. Er kunnen zich echter situaties 
voordoen, waarin het naar beoordeling van het college gerechtvaardigd is om, gezien de aard en de ernst van de overtreding, 
bepaalde stappen “over te slaan” en direct over te gaan tot inzet van een zwaardere sanctie. Eén van de situaties waarin dit zich 
kan voordoen is recidive. 
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Bestraffende sancties 
In artikel 5:2 Awb wordt bepaald wat onder een bestraffende sanctie wordt verstaan, Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijke 
sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen. 
 
Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die “in het verleden” is begaan. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat 
feit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang is de bestuurlijke boete. Een bestuurlijke 
boete kan apart, maar ook gelijktijdig met een herstellend handhavingstraject worden opgelegd. 
 
Een bestuurlijke boete is een punitieve sanctie, waardoor het opleggen hiervan een met veel waarborgen omkleed proces is. 
Daarbij is een bestuurlijke boete de laatste stap in een handhavingsproces en daarmee een van de uiterste middelen die worden 
ingezet. Voordat een boete wordt opgelegd heeft er al een heel lang traject van handhaving plaatsgevonden, echter helaas zonder 
dat het gewenste resultaat  is bereikt. Aangezien dit zeer weinig voorkomende situaties zijn, worden langdurige 
handhavingstrajecten waarin een bestuurlijke boete wordt overwogen apart aan het college voorgelegd. Voor het bepalen van de 
hoogte van de boete wordt dan gebruik gemaakt van de advisering en het afwegingsmodel van de VNG in deze. Er is geen apart 
boetebeleid vastgesteld. 
 
Wettelijke grondslag bestuurlijke boete 
Bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus 
Op grond van art. 1.72 Wko is het college bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Een 
bestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000,00 bedragen. Het opleggen van een bestuurlijke boete acht het college in ieder geval 
aangewezen in de volgende situaties: 

• In geval van overtreding van een of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 1.45 tot en met 1.60a Wko 
(hoofdstuk 1 afdeling 3 Kwaliteit kindercentra , voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus); 

• In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 1.65 Wko) niet nakomt; 
• In geval de houder een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of GOB blijft exploiteren, terwijl op grond van 

artikel 1.66 Wko aan hem een exploitatieverbod is opgelegd; 
• In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (art. 5:20 Awb) 
• In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs niet nakomt. 
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Wanneer geen bestuurlijke boete? 
Het college legt geen boete op: 

• Indien de overtreder aannemelijk maakt dat elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 
• Indien de houder, zijnde een natuurlijk persoon (en geen rechtspersoon) is overleden; of 
• Bij opzet of bewuste roekeloosheid en direct gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van personen; of 
• Indien tegen de houder (overtreder) voor dezelfde gedraging strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting 

is begonnen; dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd; 
• Indien aan de houder (overtreder) wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. 

 
Hoogte bestuurlijke boete 
De in dit handhavingsbeleid genoemde boetebedragen zijn richtlijnen. Per geconstateerde overtreding zal bepaald moeten worden 
of het genoemde boetebedrag proportioneel is. Het college stemt de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de 
mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het college houdt daarbij rekening met de omstandigheden waaronder 
de overtreding is gepleegd. 
 
Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden 
Van boeteverhogende- of –verlagende omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn, in geval van: 

• Recidive door de houder (boeteverhogend); 
• Opzettelijk niet naleven van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde voorschriften (boeteverhogend); 
• Een kleine, net startende houder (boeteverlagend). 

 
Matiging 
Het college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van de 
ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of de 
omstandigheden waarin de overtreder verkeert, boeteoplegging volgens dit Afwegingsmodel onevenredig is. Daarvan kan in 
beginsel slechts sprake zijn, indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling van dit Afwegingsmodel niet 
is voorzien. 
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Paragraaf 3: gebruikte afkortingen 
 
Art:  artikel 
Awb: Algemene Wet bestuursrecht 
Bso:  buitenschoolse opvang 
Gob:  gastouderbureau 
Kdv:  kinderdagverblijf 
Vs:  voorschool 
Vgo:  voorziening voor gastouderopvang 
VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Wko: Wet kinderopvang 
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Bijlage 1 
 
Afwegingsoverzicht kinderdagverblijf   
 

1 Domein Registratie,  wijziging en en administratie  Prioriteit  Boetebedrag  

1.1 Registratie  
 

1.1.1 
Een kinderdagcentrum wordt niet in exploitatie 
genomen voordat een onderzoek heeft 
plaatsgevonden waaruit blijkt dat de exploitatie 
redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde 
regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

Verwijdering uit het landelijk 
register 

Eventueel overige overtredingen van 
toepassing: 
Economisch delict:  niet-
geregistreerde opvang 
 
Prioriteit: Hoog 
Boete: € 20.500,00 

 
 

1.2 Wijzigingen  
 

 Prioriteit Boetebedrag 
1.2.1 
De houder van een kinderdagcentrum doet van een wijziging in de daartoe 
aangewezen gegevens onverwijld melding aan het college, nadat deze wijziging 
hen bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.  
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
 

Hoog € 2.000,00 
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1.3 Administratie  
 

 Prioriteit Boetebedrag 
1.3.1 
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de 
houder van een kindercentrum en een ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld € 1.500,00 per ontbrekend stuk 

1.3.2 
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de 
toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij 
en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang 
gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, 
van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, 
vermeldende in ieder geval de naam, burgerservicenummer, 
geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 
van het Besluit kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, 
bedoeld in artikel 1.58 van de Wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 
1.59 van de Wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het 
adres en telefoonnummer van de ouders. 

- (art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a,2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet 
kinderopvang) 

 

Gemiddeld € 1.500,00 per ontbrekend stuk 
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2 Domein Pedagogisch Klimaat  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

2.1 Pedagogisch beleid  
 
2.1.1 
Het kindercentrum beschikt over een 
pedagogisch beleidsplan. De houder van een 
kindercentrum 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
 
 

2.1.2 
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.) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.1.3 
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.) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

2.1.4  
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.) 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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2.1.5 
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). 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
 
 

2.1.6  
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.) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.7 
Het pedagogische 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 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) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
 
 



16 
 

2.1.8 
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) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
 
 

2.1.9 
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) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
 
 

2.1.10  
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.) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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2.2 Pedagogische praktijk  

 
2.2.1 
In het kader van het bieden van verantwoorde 
dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, 
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met 
kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen 
worden gesteld aan en structuur wordt geboden 
voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich 
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de 
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en 
creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, 
waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te 
onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open 
manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving 
met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de 
maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 
 
 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.3 Voorschoolse educatie  

 
2.3.1 
De houder van een kindercentrum waar 
voorschoolse educatie wordt aangeboden 
beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo 
concreet en toetsbaar mogelijk: 
a. de voor het kindercentrum kenmerkende 
visie op de voorschoolse educatie en de wijze 
waarop deze visie is te herkennen in het 
aanbod van activiteiten; 
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het 
jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder 
op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling; 
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters 
wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 
van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd; 
d. de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen; 
e. de inrichting van een passende ruimte 
waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd 
en de wijze waarop passend materiaal voor 
voorschoolse educatie beschikbaar wordt 
gesteld, en 
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de 
inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een 
zorgvuldige overgang van het kind van voor- 
naar vroegschoolse educatie. 
(artikel 1.50b  Wet kinderopvang; artikel 4a lid 1 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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2.3.2 
De houder van een kindercentrum waar 
voorschoolse educatie wordt aangeboden 
geeft uitvoering aan het pedagogisch 
beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen 
voor voorschoolse educatie betreft, evalueert 
de uitvoering jaarlijks en stelt het plan zo nodig 
aan de hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

2.3.3 
De voorschoolse educatie omvat per week ten 
minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of 
per week ten minste 10 uur aan activiteiten 
gericht op het stimuleren van 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

2.3.4 
De verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten voorschoolse educatie en het 
feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep 
bedraagt ten minste één beroepskracht 
voorschoolse educatie per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

2.3.5 
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk 
aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.3.6 
De houder van een kindercentrum waar 
voorschoolse educatie wordt aangeboden 
draagt er zorg voor dat de beroepskrachten 
voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen 
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als 
bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet 
erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend 
ten aanzien van de door hen te verrichten 
beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

2.3.7 
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten 
minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het 
ontwikkelingsgericht werken in de 
voorschoolse educatie en dat ten minste 
kennis en vaardigheden omvat met betrekking 
tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en 
vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het 
jonge kind, in het bijzonder op de gebieden 
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling; 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters 
en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie; 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 



21 
 

d. het betrekken van de ouders bij het 
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, 
en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke 
aansluiting tussen voor- en vroegschoolse 
educatie en aan een zorgvuldige overgang van 
het kind van voor- naar vroegschoolse 
educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet 
vereist indien de genoemde kennis en 
vaardigheden al onderdeel zijn van de 
beroepsopleiding waarop de kwalificatie is 
gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een 
keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar 
dat met gunstig gevolg scholing is afgerond 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die 
specifiek is gericht op het verwerven van 
kennis en vaardigheden met betrekking tot 
voorschoolse educatie als genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 
2.3.8 
De beroepskracht voorschoolse educatie 
beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op 
de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheden 
en Lezen.  
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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2.3.9 
De houder van een kindercentrum waar 
voorschoolse educatie wordt aangeboden, 
stelt jaarlijks voor elke locatie voorschoolse 
educatie een opleidingsplan vast dat in elk 
geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de 
kennis en vaardigheden (als genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare 
wijze uitvoering aan het opleidingsplan, 
evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan 
de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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2.3.10 
Voor de voorschoolse educatie wordt een 
programma gebruikt waarin op gestructureerde 
en samenhangende wijze de ontwikkeling 
wordt gestimuleerd op het  gebied van taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
(artikel 1.50 Wet kinderopvang; artikel 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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3 Domein Personeel en groepen  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

3.1 Verklaring omtrent gedrag en personenregister  kinderopvang  
 
3.1.1 
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 een 
kindercentrum 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 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
per 
ontbrekende 
inschrijving  
 
€ 2.000,00 
per 
ontbrekende 
koppeling 
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opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het 
kindercentrum, gevestigd op het 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) 
 
3.1.2 
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 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

3.1.3 
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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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3.1.4 
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door 
de houder van een kindercentrum binnen een 
door de toezichthouder gestelde termijn 
overgelegd indien de toezichthouder 
redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, 
een persoon werkzaam bij de onderneming of 
een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde 
van de opvang aanwezig is in het 
kindercentrum, niet zou voldoen aan de eisen 
voor het afgeven van een verklaring omtrent 
het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 
is op het moment van overlegging niet ouder 
dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

3.1.5 
Wanneer de houder van een kindercentrum 
redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in 
het bezit moet zijn van een verklaring omtrent 
het gedrag, niet langer aan de vereisten voor 
het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al 
dan niet op verzoek van de toezichthouder een 
nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de 
betreffende persoon. Een verklaring omtrent 
het gedrag is op het moment van overlegging 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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3.2 Opleidingseisen  

 
3.2.1 
Beroepskrachten beschikken over een 
passende opleiding zoals opgenomen in de 
meest recent aangevangen cao Kinderopvang 
en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

3.2.2 
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken 
over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en coa 
Sociaal Werk. 
art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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3.3 Aantal beroepskrachten  en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleid ing en stagiaires  

 
3.3.1 
De houder van een kindercentrum zet 
voldoende beroepskrachten in voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen, met dien 
verstande dat: 
* de verhouding tussen het minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt 
bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, 
onderdeel a, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende 
rekenregels; 
* Indien kinderen bij een activiteit zoals 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de 
stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een 
verlaging van het totaalaantal minimaal op of, 
indien de activiteit buiten het kindercentrum 
plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten, ten opzichte van de 
situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
* in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in 
het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een 
maximum van drie uur. 
 (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 
lid 1, 2,3  en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 5.000,00 
per ont-
brekende be-
roepskracht 

3.3.2 
Gedurende de uren dat conform het 
pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het conform de 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet.  
 (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 
lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

3.3.3 
De inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiairs geschiedt overeenkomstig de 
voorwaarden opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk, met dien verstande dat 
gedurende de dagopvang maximaal een derde 
deel van het totaal minimaal aantal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten 
bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in 
te zetten beroepskrachten wordt gevorm door 
de optelsom van artikel 7 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang minimaal in te zetten 
beroepskrachten op de afzonderlijke 
stamgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroeps-
krachten in opleiding en stagiairs wordt 
rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 
Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

3.3.4 
Indien de inzet van het minimaal aantal in te 
zetten beroepskrachten in verhouding tot het 
aantal aanwezige kinderen in een stamgroep 
als bedoel in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang ertoe leidt dat in het 
kindercentrum slechts één beroepskracht 
aanwezig is, is tevens een volwassene 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van 
een calamiteit. 
De houder informeert de bij het kindercentrum 
werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 
5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
3.3.5. 
Indien de afwijkende inzet van het aantal 
beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 
Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat  
slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter 
ondersteuning van deze beroepskracht ten 
minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 
6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

       

3.3.6. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd 
met een basisgroep wordt de verhouding 
tussen het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in de gecombineerde groep berekend 
op grond van bijlage 1, onderdeel c van het 
Besluit. Gebruik kan worden gemaakt van de 
rekentool op de website www.1ratio.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 
7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
per kind 
teveel 
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3.4 Inzet pedagogische beleidsmedewerkers  
 

3.4.1 
De houder heeft het minimaal aantal uren 
waarvoor de pedagogische 
beleidsmedewerker jaarlijks ingezet moet 
worden, bepaald op grond van de rekenregels 
in het besluit. 
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

3.4.2. 
De houder van een kindercentrum bepaalt 
jaarlijks, indien hij meer dan één 
kindercentrum exploiteert, de wijze waarop hij 
het verplichte minimaal aantal uren waarvoor 
pedagogisch beleidsmedewerkers worden 
ingezet, verdeelt over de verschillende 
kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat 
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en 
ouders. De houder geeft de verdeling zodanig 
vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks 
coaching ontvangt in de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 
 

       

 
 

3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen  
 

3.5.1 
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 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang.  
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 
9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

3.5.2 
De houder van een kindercentrum deelt de 
ouders en het kind mee tot welke stamgroep 
het kind behoort en welke beroepskracht dan 
wel beroepskrachten op welke dag aan de 
desbetreffende stamgroep zijn toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 

3.5.3 
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden 
ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één 
beroepskracht werkzaam is in de stamgroep 
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van 
de stamgroep met drie of meer 
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt 
dan worden er ten hoogste drie vaste 
beroepskrachten toegewezen aan een kind in 
de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 

3.5.4 
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten 
hoogste drie vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één 
beroepskracht werkzaam is in de stamgroep 
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van 
de stamgroep met drie of meer 
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt 
dan worden er ten hoogste vier vaste 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
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beroepskrachten toegewezen aan een kind 
van één jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 
 
3.5.5 
Een kind maakt gedurende de week gebruik 
van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 

3.5.6 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. 
De mentor is een beroepskracht van het kind 
en bespreekt de ontwikkeling van het kind 
periodiek met de ouders. Tevens is de mentor 
voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over 
de ontwikkeling en het welbevinden van het 
kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

 
3.6 Gebruik van de voorgeschreven voertaal  

3.6.1 
De Nederlandse taal wordt als voertaal 
gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal 
de Friese taal of een streektaal in levend 
gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal 
mede als voertaal worden gebruikt.  
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede 
een andere voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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omstandigheden daartoe noodzaakt, 
overeenkomstig een door de houder van het 
kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 
4 Domein Veiligheid en gezondheid  

4.1 Veiligheids - en gezondheidsbeleid  
4.1.1 
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 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
Bij ontbreken 
beleid 
 
 
€ 4.000,00 
Niet handelen 
naar beleid 
 
 

4.1.2 
De houder of voorgenomen houder van een 
kindercentrum 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 

4.1.3 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 
een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder er zorg voor draagt dat het 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met 
de beroepskrachten een continue proces is 
van het vormen 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) 
 
4.1.4 
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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.1.5 
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 van een kindercentrum 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, een 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 

4.1.6 
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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.1.7 
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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 
3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 

4.1.8 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, 
indien van toepassing, een concrete 
omschrijving 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 

4.1.9 
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) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
4.2.1 
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: 

- een stappenplan, inhoudende een 
omschrijving van de stappen voor het 
omgaan door het personeel met 
signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling; 

- een afwegingskader op basis waarvan 
het personeel het risico op en de aard 
den 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; 

- 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; 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
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- indien van toepassing, specifieke 
aandacht voor bijzondere vormen van 
geweld, die speciale kennis en 
vaardigheden van personeel vereisen; 

- 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 5 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

4.2.2 
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 
letstelduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien 
mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 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 5 lid 1 
onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 
De houder bevordert de kennis en het gebruik 
van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.2.4 
De houder 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 
aangeboden kinderopvang. Indien uit het 
overleg blijkt dat er 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 de houder de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang 
onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5 
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 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 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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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) 
4.2.6 
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 aangeboden kinderopvang, in contact 
kan treden met de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang en in geval van een redelijk 
vermoeden aangifte doet bij een daartoe 
aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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5 Domein Accommodatie  
5.1 Eisen aan ruimtes  

5.1.1 
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) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

5.1.2 
Elke stamgroep beschikt over een 
afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een 
kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m2 
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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
Bij 3-3,5 m2 
ruimte en per 
ontbrekende 
ruimte  
 
€ 3.000,00 
Bij < 3 m2 
ruimte 
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5.1.3 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3 
m2 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
Bij 2-2,5 m2 
ruimte 
 
 
€ 3.000,00 
Bij< 2 m2 
ruimte 
 

5.1.4 
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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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6 Domein Ouderrecht  
6.1 Informatie  

6.1.1 
De houder informeert de ouders en een ieder 
die daarom verzoekt over het te voeren beleid 
zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 
1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 

6.1.2 
De houder van een kindercentrum informeert 
ouders en personeel over het inspectierapport 
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op 
de eigen website te plaatsen op een 
gemakkelijk vindbare plaats. 
Indien geen website aanwezig is legt de 
houder een afschrift van het inspectierapport 
ter inzage op een voor ouders en personeel 
toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 

6.1.3 
De houder brengt de mogelijkheid om 
geschillen aan de geschillencommissie voor te 
leggen op passende wijze onder de aandacht 
van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 
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6.1.4 
De houder van een kindercentrum informeert 
de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 
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6.2 Oudercommissie  

6.2.1 
De houder van een kindercentrum heeft voor 
de oudercommissie, tenzij er op grond van 
artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is 
ingesteld, zes maanden na registratie een 
reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
 

6.2.2 
Het reglement voor de oudercommissie omvat 
in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.2.3 
Het reglement voor de oudercommissie bevat 
geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie.  
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.2.4 
De houder van een kindercentrum wijzigt het 
reglement voor de oudercommissie na 
instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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6.2.5 
Er is, zes maanden na registratie, een 
oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de 
houder van een kindercentrum te adviseren 
over de onderwerpen in artikel 1.60 van de 
Wet 
OF 
De verplichting tot het instellen van een 
oudercommissie geldt niet omdat het een 
kindercentrum betreft waar maximaal 50 
kinderen worden opgevangen en de houder 
zich aantoonbaar voldoende heeft 
ingespannen om een oudercommissie in te 
stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.2.6 
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn 
geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.2.7 
De leden van de oudercommissie worden 
gekozen uit en door de ouders van wie de 
kinderen in het kindercentrum worden 
opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.2.8 
De oudercommissie bepaalt haar eigen 
werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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6.2.9 
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, betrekt de 
houder de ouders aantoonbaar voldoende op 
een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan artikel 1.50 eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt 
gevoerd; 

- voedingsaangelegenheden van 
algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van 
opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het 

aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een 

regeling inzake de behandeling van 
klachten; 

- wijziging van de prijs van 
kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid 
bieden om deel te nemen aan een 
oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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6.3 Klachten en geschillen  

6.3.1 
De houder treft een regeling voor de 
afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de 
houder werkzame personen jegens 
een ouder kind of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en 
de ouder. 

 (art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
 

6.3.2 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet 
er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat 
de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte 

houdt van de voortgang van de 
behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de 
aard ervan, zo spoedig mogelijk 
afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na 
indiening afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met 
redenen omkleed oordeel op de klacht 
verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn 
stelt waarbinnen eventuele 
maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
informatie 
 
€ 1.000,00 
Informatie 
niet volledig 
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6.3.3 
De houder van een kindercentrum brengt de 
klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze 
onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang.) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.3.4 
De houder van een kindercentrum draagt er zorg 
voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist is 
omdat er in het betreffende jaar klachten bij de 
houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het 
eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een 
jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte omschrijving van de 
klachtenregeling; 

- informatie over de wijze waarop ouders zijn 
geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde 
klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard 
van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de 
geschillencommissie behandelde 
geschillen, betreffende ouders of de 
oudercommissie. 

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke 
personen tenzij het de houder zelf betreft en bevat 
geen adresgegevens, uitgezonderd het 
kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres 
van de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6, en 9 Wet 
kinderopvang) 
 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
jaarverslag of 
te laat 
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6.3.5 
De houder van een kindercentrum zendt, 
indien een jaarverslag klachten vereist is 
omdat er in het betreffende jaar klachten bij de 
houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten 
voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt 
het verslag gelijktijdig op passende wijze onder 
de aandacht van de ouders. 
( art 1.57 lid 8 en 9 Wet kinderopvang)  
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

6.3.6 
De houder van een kindercentrum is 
aangesloten bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over:  

-  een gedraging van de houder of bij    
   de houder werkzame personen    
   jegens ouder of kind; 
-  de overeenkomst tussen de houder  
   en de ouder; 

b. geschillen tussen houder en 
oudercommissie over de toepassing en 
uitvoering van het Wettelijk adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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Afwegingsoverzicht Buitenschoolse opvang 
 
 

1. Domein kinderopvang  
Registratie – wijziging – naleving 

Prioriteit  Boetebedrag  

1.1 Exploitatie zonder toestemming college van B en W  
 

 Constatering Gevolg Verdere sancties mogelijk? 
1.1.1 
Het bedrijfsmatig of anders dan om  
niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag 
van de maand waarop het voortgezet 
onderwijs voor die kinderen begint. 
(Bso, kdv artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko; BSO artikel 1 onder 
c; kdv artikel 1 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de 
wet. 

Verwijdering uit het landelijk 
register 

Eventueel overige overtredingen van 
toepassing: 
Economisch delict:  niet-
geregistreerde opvang 
 
Prioriteit: Hoog 
Boete: € 20.500,00 

1.1.2 
1. Een buitenschoolse opvang wordt niet in 
exploitatie genomen voordat een onderzoek 
door de GGD heeft plaatsgevonden en uit dit 
onderzoek blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs 
zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
bij of krachtens de artikelen 1.49 tot en met 
1.59 gestelde regels uit de Wet kinderopvang. 
 (artikel 1.45 lid 3 Wko) 
2. Het college bepaalt de ingangsdatum van 
de toestemming tot exploitatie. 
(artikel 1.46 lid 2 Wko) 
 
 

Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

Verwijdering uit het landelijk 
register 

Eventueel overige overtredingen van 
toepassing: 
Economisch delict:  niet-
geregistreerde opvang 
 
Prioriteit: Hoog 
Boete: € 20.500,00 
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1.2 Onverwijld melden wijziging aan het college  
 

 Prioriteit Boetebedrag 
1.2.1 
De houder van een buitenschoolse opvang meldt een wijziging in de gegevens aan 
het college met het verzoek de gegevens te wijzigen. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden de te melden gegevens aangewezen. 
(artikel 1.47 lid 1; artikel 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
 

Hoog € 2.000,00 

 
1.3 Administratie  

 
 Prioriteit Boetebedrag 
1.3.1 
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de 
houder van een kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 
 

Hoog € 2.000,00 

1.3.2 
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de 
toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij 
en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang 
gegeven voorschriften van belang zijn. De administratie bevat de volgende 
gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de 
wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldend in 
ieder geval de naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de 
bij het kindercentrum werkzame beroepskrachten en eveneens de behaalde 
diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van de veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van 
het Besluit kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, 
bedoeld in artikel 1.58 van de Wet; 

Hoog € 1.500,00 per ontbrekend stuk 
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- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 
van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en 
telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en 2 onder a tot en met e Regeling Wet kinderopvang) 
 

 
2 Domein Pedagogisch Klimaat  

 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstel- 
termijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

2.1 Pedagogisch beleid  
 
2.1.1 
Het kindercentrum beschikt over een 
pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er 
zorg voor dat in de buitenschoolse opvang 
conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(artikel 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;  artikel 12 
lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
 
 

2.1.2 
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. 
(artikel 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 12 lid 2 onder a 
Besluit kwaliteit kinderopvang.) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.1.3 
Het pedagogische 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. 
(artikel 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 12 lid 2 onder c 
Besluit kwaliteit kinderopvang.) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

2.1.4  
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. 
(artikel 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 12 lid 2 onder b 
Besluit kwaliteit kinderopvang.) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.5 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste 
een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale opvang en leeftijdsopbouw van de 
basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d 
Besluit kwaliteit kinderopvang). 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 
 

2.1.6  
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. 
(artikel 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 12 lid 2 onder e 
Besluit kwaliteit kinderopvang.) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.1.7 
Het pedagogische 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 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 
 

2.1.8 
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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 
 

2.1.9 
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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.1.10  
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.   
(artikel 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 12 lid 3 onder e 
Besluit kwaliteit kinderopvang.) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

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; artikel 12 lid 3 onder d 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van 
toepassing, een concrete beschrijving van de 
wijze waarop meertalige buitenschoolse 
opvang in het kindercentrum wordt 
vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 12 lid 3 onder f 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 

 
 

2.2 Verantwoorde buitenschoolse opvang  
 

2.2.1 
In het kader van het bieden van verantwoorde 
buitenschoolse opvang, draagt de houder van 
een kindercentrum er in ieder geval zorg voor 
dat, rekening houdend met de ontwikkelings-
fase waarin kinderen zich bevinden:  

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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a. op een sensitieve en responsieve manier 
met kinderen wordt omgegaan, respect voor 
de autonomie van kinderen wordt getoond en 
grenzen worden gesteld aan en structuur 
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, 
zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd 
in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, 
taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 
teneinde kinderen in staat te stellen steeds 
zelfstandiger te functioneren in een 
veranderde omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, 
waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te 
onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een 
open manier kennis te maken met de 
algemeen aanvaarde waarden en normen in 
de samenleving  met het oog op  een 
respectvolle omgang met anderen en een 
actieve participatie in de maatschappij. 
(artikel 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; artikel 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
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3 Domein Personeel en groepen  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

3.1 Verklaring omtrent gedrag en personenregister kinde ropvang  
 
3.1.1 
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 
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 een 
kindercentrum 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 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
per 
ontbrekende 
inschrijving  
 
€ 2.000,00 
per 
ontbrekende 
koppeling 
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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. 
(artikel 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

3.1.2 
De houder van een kindercentrum draagt zorg 
voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 
derde lid van de wet genoemde personen 
inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

3.1.3 
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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

3.1.4 
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door 
de houder van een kindercentrum binnen een 
door de toezichthouder gestelde termijn 
overgelegd indien de toezichthouder 
redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, 
een persoon werkzaam bij de onderneming of 
een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde 
van de opvang aanwezig is in het kindcentrum, 
niet zou voldoen aan de eisen voor het 
afgeven van een verklaring omtrent het 
gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag is 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
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op het moment van overleggen niet ouder dan 
twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 
 

3.1.5 
Wanneer de houder van een kindercentrum 
redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in 
het bezit moet zijn van een verklaring omtrent 
het gedrag, niet langer aan de vereisten voor 
het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al 
dan niet op verzoek van de toezichthouder een 
nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de 
betreffende persoon. Een verklaring omtrent 
het gedrag is op het moment van overlegging 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 
 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

 
3.2 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlinge n 

 
3.2.1 
Beroepskrachten en beroepskrachten 
meertalige buitenschoolse opvang beschikken 
over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding en bewijsstukken. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die 
voor beroepskrachten worden genoemd in de 
meest recent aangevangen cao kinderopvang 
en coa welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening (cao sociaal werk) worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken voor een passende opleiding. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse 
opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk 
waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
 
 



62 
 

Franse taal voor de deelvaardigheden 
gesprekken voeren, lezen, luisteren en 
spreken beheerst op ten minste niveau B2 van 
het Europees Referentiekader (ERK) voor 
talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 Regeling 
Wet kinderopvang) 
 

3.2.2 
Bij het bepalen van de inzet van 
beroepskrachten in opleiding en stagiairs 
wordt rekening gehouden met de 
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment 
bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 7 Besluit 
kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

3.2.3 
Pedagogische beleidsmedewerkers 
beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding, zoals opgenomen in de 
meest recent aangevangen cao Kinderopvang 
en cao Sociaal Werk. 
(artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; artikel 15 lid 3 en 
4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 
kinderopvang) 

       

 
3.3 Aantal beroepskrachten  

 
3.3.1 
De houder van een kindercentrum zet 
voldoende beroepskrachten in voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen, met dien 
verstande dat: 

- De verhouding tussen het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten en 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 5.000,00 
Per ont-
brekende be-
roepskracht 



63 
 

het aantal aanwezige kinderen in een 
basisgroep (beroepskracht-kindratio) 
wordt bepaald op grond van tabel 2 in  
bijlage 1, onderdeel b, bij het besluit 
kwaliteit kinderopvang en de daarbij 
behorende rekenregels.  

- Indien kinderen bij een activiteit zoals 
beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan de basisgroep verlaten, 
leidt dit niet tot een verlaging van het 
totaalaantal minimaal op of, indien de 
activiteit buiten het kindercentrum 
plaatsvindt, vanuit het kindercentrum 
in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct 
voorafgaand aan de activiteit. 

- In afwijking hiervan op grond van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang artikel 
16 lid 4 minder beroepskrachten zijn 
ingezet. 

(artikel 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 16 lid 1,2,3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 
3.3.2 
Gedurende de uren dat voor en na de 
dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen van de basisschool voor ten 
hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet, of indien 
conform het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 (artikel 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Hoog  Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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3.3.3 
De inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiairs geschiedt overeenkomstig de 
voorwaarden opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en coa 
Sociaal Werk, met dien verstande dat 
gedurende de buitenschoolse opvang 
maximaal een derde deel van het totaal 
minimaal aantal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten bestaat uit 
beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het 
minimaal op het kindcentrum in te zetten 
beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 16 van 
het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten op de 
afzonderlijke basisgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van 
beroepskrachten in opleiding en stagiairs 
wordt rekening gehouden met de 
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment 
bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 
Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 
kinderopvang)  
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
 

3.3.4  
Indien de inzet van het minimaal aantal in te 
zetten beroepskrachten in verhouding tot het 
aantal aanwezige kinderen in een basisgroep 
als bedoeld in artikel 16 lid 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang ertoe leidt dat er in het 
kindercentrum slechts één beroepskracht 
aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
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die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van 
een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert 
de bij het kindercentrum werkzame personen 
over de naam en het telefoonnummer van 
deze persoon. 
(artikel 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
3.3.5 
Indien de afwijkende inzet van het aantal 
beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat 
slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter 
ondersteuning van deze beroepskracht ten 
minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig.  
(artikel 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
 

 
 
 

       

3.4 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers  
 

3.4.1 
De houder heeft het minimaal aantal uren 
waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker 
jaarlijks ingezet moet worden, bepaald op 
grond van de rekenregels in het besluit. 
(artikel 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; artikel 17 
lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 5.000,00 
Per ont-
brekende be-
roepskracht 
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3.4.2 
De houder van een kindercentrum bepaalt 
jaarlijks, indien hij meer dan één 
kindercentrum exploiteert, de wijze waarop hij 
het verplichte minimaal aantal uren waarvoor 
pedagogisch beleidsmedewerkers worden 
ingezet, verdeelt over de verschillende 
kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat 
dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en 
ouders. De houder geeft de verdeling zodanig 
vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks 
coaching ontvangt in de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
(artikel 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; artikel 17 
lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 5.000,00 
Per ont-
brekende be-
roepskracht 

 
 

3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen  
3.5.1 
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang 
plaats in basisgroepen. Een kind wordt 
opgevangen in één basisgroep. De maximale 
grootte van de basisgroep wordt bepaald op 
grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b 
van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; artikel 18 lid 1, 
2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00  

3.5.2 
Aan ieder kind wordt een mentor 
toegewezen. De mentor is een beroepskracht 
van het kind en bespreekt, indien wenselijk, 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de 
ouders. Tevens is de mentor voor de ouders 
en het kind aanspreekpunt bij vragen over de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; artikel 18 lid 5 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00  
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3.6 Gebruik van de voorgeschreven voertaal  
3.6.1 
De Nederlandse taal wordt als voertaal 
gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal 
de Friese taal of een streektaal levend in 
gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal 
mede als voertaal worden gebruikt. In afwijking 
hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang 
worden verzorgd conform de definitie en in 
overeenstemming met de voorwaarden die 
daarvoor gelden. 
(artikel 1.50 lid 2 onder i en artikel 1.55 lid 1 en 3 Wet 
kinderopvang) 
 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede 
een andere taal als voertaal gebezigd, omdat 
de herkomst van de kinderen in specifieke 
omstandigheden daartoe noodzaakt, 
overeenkomstig een door de houder van een 
kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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4 Veiligheid en gezondheid  
 
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstel- 
termijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

4.1 Veiligheids - en gezondheidsbeleid  
 
4.1.1 
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 buitenschoolse 
opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(artikel 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
Bij ontbreken 
beleid 
 
 
€ 4.000,00 
Niet ernaar 
handelen 

4.1.2 
De houder of voorgenomen houder van een 
kindercentrum 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. 
(artikel 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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4.1.3 
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 continue proces is van 
het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(artikel 1.49 lid 1 en artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

4.1.4 
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 of kinderen. 

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

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.1.5 
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 de 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. 
(artikel 1.49 lid 1 en artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; artikel 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

4.1.6 
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.  
(artikel 1.49 lid 1 en artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; artikel 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

4.1.7 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 
een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder van een kindercentrum erg zorg 
voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan 
inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(artikel 1.49 lid 1 en artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; artikel 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
4.1.8 
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 één beroepskracht op het 
kindercentrum aanwezig is. 
(artikel 1.49 lid 1 en artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang; artikel 13 lid 3 onder f en artikel 16 lid 5 en 
6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

4.1.9 
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. 
(artikel 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; 
artikel 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9b 
Regeling Wet kinderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
4.2.1 
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: 

- een stappenplan, inhoudende een 
omschrijving van de stappen voor het 
omgaan door het personeel met 
signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling; 

- 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 er sprake is van 
dusdanig ernstig huiselijk geweld of 
kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding i 
aangewezen; 

- 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; 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 



73 
 

- indien van toepassing, specifieke 
aandacht voor bijzondere vormen van 
geweld, die speciale kennis en 
vaardigheden van personeel vereisen; 

- 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) 
4.2.2 
Het door de houder 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. 
(artikel 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; artikel 14 
lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
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4.2.3 
De houder van een kindercentrum bevordert 
de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

 
 
 
 

       

4.2.4 
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 er 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

4.2.5 
De houder van een kindercentrum bevordert 
de kennis en het gebruik van de handelswijze 
dat, indien het een bij de houder werkzaam 
persoon bekend is geworden dat een ander 
ten behoeve van die houder werkzaam 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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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) 
4.2.6 
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 aangeboden opvang, 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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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5 Accommodatie  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

5.1 Eisen aan ruimtes  
 
5.1.1 
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) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

5.1.2 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 
3,5 m2 binnenspeelruimte per in het 
kindercentrum aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
3-3,5 m2 per 
kind 
beschikbaar 
 
€ 3.000,00 
< 3 m2 per 
kind 
beschikbaar 
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5.1.3 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3 
m2 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. 
(artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; artikel 19 lid 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 
2-2,5 m2 per 
kind 
beschikbaar 
 
 
€ 2.000,00 
<2 m2 per 
kind 
beschikbaar 

 
 
6 Ouderrecht  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

6.1 Informatie  
 
6.1.1 
De houder van een kindercentrum informeert 
de ouders en eenieder die daarom verzoekt 
over het te voeren beleid zoals beschreven in 
artikel 1.48 d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 



78 
 

6.1.2 
De houder van een kindercentrum informeert 
ouders en personeel over het inspectierapport 
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op 
de eigen website te plaatsen op een 
gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport ter inzage op 
een voor ouders en personeel toegankelijke 
plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 

6.1.3 
De houder van een kindercentrum brengt de 
mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht voor 
ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 
 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 

6.1.4 
De houder van een kindercentrum informeert 
de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op grond van 
de beroepskracht-kindratio. 
(artikel 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; artikel 
 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 
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6.2 Oudercommissie  
6.2.1 
De houder van een kindercentrum heeft voor 
de oudercommissie, tenzij er op grond van 
artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie 
is ingesteld, zes maanden na registratie een 
reglement oudercommissie vastgesteld. 
(artikel 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet 
kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 

6.2.2 
Het reglement voor de oudercommissie omvat 
in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden 

gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

6.2.3 
Het reglement voor de oudercommissie bevat 
geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

6.2.4 
De houder van een kindercentrum wijzigt het 
reglement voor de oudercommissie na 
instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

6.2.5 
Er is, zes maanden na registratie, een 
oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de 
houder van een kindercentrum te adviseren 
over de onderwerpen in artikel 1.60 van de 
Wet kinderopvang. 
OF 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 



80 
 

De verplichting tot het instellen van een 
oudercommissie geldt niet omdat het een 
kindercentrum betreft waar maximaal 50 
kinderen worden opgevangen en de houder 
van een kindercentrum zich aantoonbaar 
voldoende heeft ingespannen om een 
oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
 
6.2.6 
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn 
geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

 
6.2.7 
De leden van de oudercommissie worden 
gekozen uit en door de ouders van wie de 
kinderen in het kindercentrum worden 
opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

6.2.8 
De oudercommissie bepaalt haar eigen 
werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

 
6.2.9 
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, betrekt de 
houder van een kindercentrum de ouders 
aantoonbaar voldoende op een andere wijze 
bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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- het pedagogisch beleid dat wordt 
gevoerd; 

- voedingsaangelegenheden van 
algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van 
opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het 

aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een 

regeling inzake de behandeling van 
klachten; 

- wijziging van de prijs van 
kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid 
bieden om deel te nemen aan de 
oudercommissie. 
(artikel 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

6.3 Klachten en geschillen  
6.3.1 
De  houder van een kindercentrum treft een 
regeling voor de afhandeling van klachten 
over: 

- een gedraging van de houder of bij de 
houder werkzame personen jegens 
een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en 
de ouder. 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 

6.3.2 
De regeling is schriftelijk vastgelegd en 
voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk 
bij de houder van een kindercentrum indient en 
dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
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- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte 
houdt van de voortgang van de 
behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de 
aard ervan, zo spoedig mogelijk 
afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na 
indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met 
redenen omkleed oordeel op de klacht 
verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn 
stelt waarbinnen eventuele 
maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
 
6.3.3 
De houder van een kindercentrum brengt de 
klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze 
onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 

6.3.4 
De houder van een kindercentrum draagt er 
zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten 
vereist is omdat er in het betreffende jaar 
klachten bij de houder zijn ingediend, over elk 
kalenderjaar in het eerstvolgende kalenderjaar 
voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt 
opgesteld. In het jaarverslag wordt ten minste 
opgenomen: 

- een beknopte omschrijving van de 
klachtenregeling; 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
jaarverslag of 
te laat 
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- informatie over de wijze waarop 
ouders zijn geïnformeerd over de 
klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de 
behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de 
aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de 
geschillencommissie behandelde 
geschillen, betreffende ouders of de 
oudercommissie. 

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot 
natuurlijke personen tenzij het de houder zelf 
betreft en bevat geen adresgegevens, 
uitgezonderd het kindercentrum dat is 
gevestigd op het woonadres van de houder die 
een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6, en 9 Wet 
kinderopvang) 
 
6.3.5 
De houder van een kindercentrum zendt, 
indien een jaarverslag klachten vereist is 
omdat er in het betreffende jaar klachten bij de 
houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten 
voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt 
het verslag gelijktijdig op passende wijze onder 
de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 
 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
jaarverslag of 
te laat 

6.3.6 
De houder van een kindercentrum is 
aangesloten bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 

Laag  Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
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- een gedraging van de houder van een 
kindercentrum of bij de houder 
werkzame personen jegens ouder of 
kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en 
de ouder. 

b. geschillen tussen houder en 
oudercommissie over de toepassing en 
uitvoering van het wettelijk adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Afwegingsoverzicht gastouderbureau 
 

1. Domein registratie en  wijziging en  Prioriteit  Boetebedrag  

1.1 Registratie  
 

1.1.1 
Een gastouderbureau wordt niet in exploitatie 
genomen voordat een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de 
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde 
regels. 
(artikel 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

 
Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

 
Verwijdering uit het landelijk 
register 

 
Eventueel overige overtredingen van 
toepassing: 
Economisch delict:  niet-
geregistreerde opvang 
 
Prioriteit: Hoog 
Boete: € 20.500,00 

1.1.2. 
Gastouderopvang geschiedt op basis van een 
schriftelijke overeenkomst tussen de houder 
van een gastouderbureau en de ouder. 
(artikel 1.56 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

 
Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

 
Verwijdering uit het landelijk 
register 

 
Eventueel overige overtredingen van 
toepassing: 
Economisch delict:  niet-
geregistreerde opvang 
 
Prioriteit: Hoog 
Boete: € 20.500,00 

 
1.2 Wijzigingen  

 
 Prioriteit Boetebedrag 
1.2.1 
De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de daartoe 
aangewezen gegevens onverwijld melding aan het college, nadat deze wijziging 
hen bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.  
(artikel 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; artikel 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
 

Hoog € 2.000,00 
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2 Domein Pedagogisch Beleid  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

2.1 Pedagogisch beleidsplan  
 
2.1.1 
De houder van een gastouderbureau stelt een 
pedagogisch beleidsplan vast waarin de voor 
dat gastouderbureau kenmerkende visie op de 
omgang met kinderen is beschreven. 
(artikel 1.56 lid 1 en artikel 1.56b lid 2 Wet kinderopvang;  
art 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
 
 

2.1.2 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in 
duidelijke en observeerbare termen ten minste 
een beschrijving van: de wijze waarop de 
emotionele veiligheid van kinderen wordt 
gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen 
om persoonlijke en sociale competenties te 
ontwikkelen en de wijze waarop de overdracht 
van normen en waarden aan kinderen 
plaatsvindt. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang;  art 11 lid 2 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; artikel 12a lid 1 onder a Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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2.1.3 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in 
duidelijke en observeerbare termen een 
beschrijving van het aantal kinderen dat door 
de gastouder wordt opgevangen en de leeftijd 
van die kinderen. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang;  art 11 lid 2 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; artikel 12a lid 1 onder b Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 
 

2.1.4 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in 
duidelijke en observeerbare termen een 
beschrijving van de eisen die aan de 
voorzieningen voor gastouderopvang worden 
gesteld. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang;  art 11 lid 2 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; artikel 12a lid 1 onder c Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
 
 

 
 

2.2 Pedagogische praktijk  
 

2.2.1 
De houder van een gastouderbureau voert een 
zodanig beleid dat bij alle bij zijn 
gastouderbureau aangesloten gastouders een 
pedagogisch beleid uitvoeren dat in de praktijk 
leidt tot verantwoorde kinderopvang. 
(art 1.49 lid 4a en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
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3 Domein Personeel  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

3.1 Verklaring omtrent gedrag en personenregister kinderopvang  
 
3.1.1 
In het bezit van een verklaring omtrent het 
gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder 
van een gastouderbureau; 

b. de personen die werkzaam zijn bij een 
onderneming waarmee de houder een 
gastouderbureau exploiteert of 
daarvoor beschikbaar zijn; 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is 
eenieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. 
(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
per 
ontbrekende 
inschrijving  
 
€ 2.000,00 
per 
ontbrekende 
koppeling 

3.1.2 
De houder van een gastouderbureau draagt 
zorg voor koppeling met de personen die 
werkzaam zijn bij een onderneming waarmee 
de houder een gastouderbureau exploiteert, de 
gastouder of voorgenomen gastouder en 
andere personen van 18 jaar of ouder die op 
hetzelfde woonadres als de gastouder, voor 
zover dit tevens de opvanglocatie is, hun 
hoofdverblijf hebben of zullen hebben alsmede 
de personen van 18 jaar of ouder die 
structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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zullen zijn op de opvanglocatie, inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 

3.1.3 
Na inschrijving van de houder van een 
gastouderbureau en de personen die 
werkzaam zijn bij een onderneming waarmee 
de houder een gastouderbureau exploiteert en 
na koppeling met de houder kunnen deze 
personen en hun werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 

3.1.4 
Wanneer de houder van een gastouderbureau 
redelijkerwijs mag vermoeden dat een van zijn 
medewerkers niet langer aan de vereisten voor 
het afgeven van een verklaring omtrent gedrag 
voldoet, verlangt hij al dan niet op verzoek van 
de toezichthouder een nieuwe verklaring 
omtrent het gedrag van de betreffende 
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is 
op het moment van overlegging niet ouder dan 
twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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3.2 Personeelsformatie per gastouder  
 

3.2.1 
De houder van het gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat er per aangesloten gastouder op 
jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan 
begeleiding en bemiddeling. 
(art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang;  art 11b lid 2 Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
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4 Domein Veiligheid en gezondheid  
4.1 Risico -inventarisatie veiligheid en gezondheid  

4.1.1 
De houder van een gastouderbureau 
organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat 
alle bij zijn gastouderbureau aangesloten 
gastouders handelen volgens de opgestelde 
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat 
de veiligheid en gezondheid van de op te 
vangen kinderen op het adres waar de opvang 
plaatsvindt door de gastouder zoveel mogelijk 
is gewaarborgd. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 Wet 
kinderopvang;  art 7 lid 1 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
Bij ontbreken 
beleid 
 
 
 
 

4.1.2 
De houder van een gastouderbureau 
inventariseert jaarlijks de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s die de opvang van 
kinderen in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes met zich brengt. Dit gebeurt samen 
met de gastouder. Daartoe draagt de houder 
er zorg voor dat elk adres waar opvang 
plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt 
bezocht door een bemiddelingsmedewerker 
werkzaam bij het gastouderbureau. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  
art 7 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 4.000,00 
>1 jaar, niet 
actueel 

4.1.3 
De houder draagt er zorg voor dat de risico-
inventarisatie van de voorziening voor 
gastouderopvang de veiligheids- en 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
per niet 
beschreven 
thema 
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gezondheidsrisico’s die de opvang van 
kinderen in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes met zich meebrengt, beschrijft. De 
risico’s die in ieder geval beschreven moeten 
worden zijn de risico’s op het terrein van: 
verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, 
botsen, stoten, steken en snijden, 
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en 
medisch handelen. 
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  
art 7 lid 2, 3 en 6 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 
11 lid 3 onder a en b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 
4.1.4 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat samen met de gastouder in het 
plan van aanpak wordt aangegeven welke 
maatregelen binnen welke termijn zijn 
respectievelijk worden genomen in verband 
met de beschreven veiligheid- en 
gezondheidsrisico’s. 
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  
art 7 lid 5 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
 

4.1.5 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid 
en gezondheid inzichtelijk is voor de 
vraagouders. 
(art 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  
art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

4.2.1 
De houder van een gastouderbureau stelt voor 
de gastouders 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 de gastouders vast te 
stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een 
omschrijving van de stappen voor het omgaan 
door gastouders met signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling; 
b. een afwegingskader op basis waarvan 
gastouders het risico op en de aard en de 
ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling wegen en dat hen 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 
per gastouder bij de stappen, bedoeld onder a, 
inclusief vermelding van de gastouder die 
eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
d. specifieke aandacht, indien van toepassing, 
voor bijzondere vormen van geweld, die 
speciale kennis en vaardigheden van 
gastouders vereisen; 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 8.000,00 
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e. specifieke aandacht voor de wijze waarop 
gastouders moeten omgaan met gegevens 
waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen 
of redelijkerwijs moeten vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 
 

4.2.2 
Het door de houder 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 
letstelduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien 
mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, 
bedoeld in artikel 8 lid 1 van het Besluit 
gastouderbureau, gastouder en Voorziening 
voor gastouderopvang; 
e. het beslissen over: 
    - het doen van een melding, en 
    - het inzetten van de noodzakelijke hulp  
(art 1.51a lid 5 Wet kinderopvang; art 8 lid 2 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 
De houder bevordert de kennis en het gebruik 
van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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4.2.4 
De houder van een gastouderbureau bevordert 
de kennis en het gebruik van de handelswijze 
dat, indien het de houder bekend is geworden 
dat een bij de onderneming werkzaam persoon 
of een gastouder die door tussenkomst van het 
gastouderbureau gastouderopvang biedt, 
alsmede een huisgenoot van de gastouder, 
stagiair of vrijwilliger, 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 
aangeboden gastouderopvang, de houder 
onverwijld in overleg treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien 
uit het overleg blijkt dat er sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich 
schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk 
misdrijf doet de houder van het 
gastouderbureau onverwijld aangifte bij een 
opsporingsambtenaar en stelt de houder de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang 
onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5 
De houder van een gastouderbureau bevordert 
de kennis en het gebruik van de handelswijze 
dat, indien een bij de houder werkzaam 
persoon 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, hij de houder van het 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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kindercentrum daarvan onverwijld in kennis 
stelt. Indien degene die van het vermoeden op 
de hoogte moet worden gesteld de houder zelf 
is, is artikel 1.51c lid 1 en 2 van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
 
4.2.6 
De houder van een gastouderbureau bevordert 
de kennis en het gebruik van de handelswijze , 
indien een bij de onderneming werkzaam 
persoon bekend is geworden dat de natuurlijk 
persoon tevens houder zich mogelijk schuldig 
heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden 
of mishandeling jegens een kind dat gebruik 
maakt van de door de houder aangeboden 
opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in 
geval van een redelijk vermoeden aangifte 
doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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5 Domein Ouderrecht  
5.1 Informatie  

5.1.1 
De houder van een gastouderbureau laat in de 
schriftelijke overeenkomst met de vraagouder 
duidelijk zien welk deel van het betaalde 
bedrag naar het gastouderbureau gaat 
(uitvoeringskosten) en welk deel van het 
betaalde bedrag naar de gastouder gaat. 
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang; art 11b Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 

5.1.2 
De houder van een gastouderbureau 
informeert vraagouders en eenieder die 
daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 

5.1.3 
De houder van een gastouderbureau draagt 
zorg voor een goede bereikbaarheid van het 
gastouderbureau voor de vraagouder en de 
gastouder en informeert de vraagouders en 
gastouders hierover. 
(art 1.56 lid 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang; art 11b lid 3 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 

5.1.4 
De houder van een gastouderbureau 
informeert vraagouders, gastouders  en 
personeel over het inspectierapport inzake zijn 
gastouderbureau of inzake een bij dat 
gastouderbureau aangesloten voorziening 
voor gastouderopvang, door het zo spoedig 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 
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mogelijk na ontvangst op de eigen website te 
plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. 
Indien geen website aanwezig is legt de 
houder een afschrift van het inspectierapport 
ter inzage op een voor vraagouders, 
gastouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
 
5.1.5 
De houder van een gastouderbureau brengt de 
mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de 
ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.000,00 
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5.2 Oudercommissie  
5.2.1 
De houder van een gastouderbureau heeft 
voor de oudercommissie, tenzij er op grond 
van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na 
registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
 

5.2.2 
Het reglement omvat regels omtrent de wijze 
waarop de leden van de oudercommissie  
worden gekozen, de zittingsduur en het aantal 
leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

5.2.3 
Het reglement omvat geen regels omtrent 
werkwijze van de oudercommissie.  
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

5.2.4 
De houder van een gastouderbureau wijzigt 
het reglement na instemming van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

5.2.5 
De houder van een gastouderbureau stelt 
binnen zes maanden na registratie een 
oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een 
oudercommissie geldt niet omdat het een 
gastouderbureau betreft waar maximaal 50 
gastouders zijn aangesloten. De houder heeft 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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zich aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
 
5.2.6 
De houder van een gastouderbureau en 
personen werkzaam bij het gastouderbureau 
zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

5.2.7 
De leden van de oudercommissie worden 
gekozen uit en door de vraagouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

5.2.8 
De houder van een gastouderbureau stelt de 
oudercommissie in de gelegenheid haar eigen 
werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
 

5.2.9 
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, betrekt de 
houder van een gastouderbureau de ouders 
aantoonbaar voldoende op een andere wijze 
bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 
aan artikel 1.56, eerste lid; 
- het beleid dat wordt gevoerd inzake het door 
de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 
- voedingsaangelegenheden van algemene 
aard; 
- het algemene beleid op het gebied van 
opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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- de vaststelling of wijziging van een regeling 
inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van gastouderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid 
bieden om deel te nemen aan een 
oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

5.3 Klachten en geschillen  
5.3.1 
De houder van een gastouderbureau treft ten 
behoeve van ouders een regeling voor de 
afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de 
houder werkzame persoon jegens een ouder 
of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de 
ouder. 
 (art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
 

5.3.2 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet 
er in ieder geval in dat: 
- de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een gastouderbureau indient 
en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt 
van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard 
ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening 
afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen 
omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
informatie 
 
€ 1.000,00 
Informatie 
niet volledig 
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- in het oordeel een concrete termijn stelt 
waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
 

5.3.3 
De houder van een gastouderbureau brengt de 
klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op passende wijze onder 
de aandacht van de ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang.) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
jaarverslag of 
te laat 
 

5.3.4 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat, als een jaarverslag klachten 
vereist is omdat er in het betreffende jaar 
klachten bij de houder zijn ingediend, over elk 
kalenderjaar in het eerstvolgende kalenderjaar 
voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt 
opgesteld. In het jaarverslag wordt ten minste 
opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de 
klachtenregeling; 
- de wijze waarop de klachtenregeling onder 
de aandacht van de ouders is gebracht; 
- het aantal en de aard van de behandelde 
klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van 
de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de 
geschillencommissie behandelde geschillen, 
betreffende ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot 
natuurlijke personen tenzij het de houder zelf 
betreft en bevat geen adresgegevens, 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
jaarverslag of 
te laat 
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uitgezonderd het gastouderbureau dat is 
gevestigd op het woonadres van de houder die 
een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en 1.57c lid 1 Wet kinderopvang) 
 

5.3.5 
De houder van een gastouderbureau zendt, 
indien een jaarverslag klachten vereist is, het 
jaarverslag klachten voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de 
toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig 
op passende wijze onder de aandacht van de 
ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.500,00 
Geen 
jaarverslag of 
te laat 
 

5.3.6 
De houder van een gastouderbureau is 
aangesloten bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang voor het behandelen van: 
- geschillen tussen houder en ouder over  
een gedraging van de houder of een bij de    
houder werkzame persoon jegens ouder of 
kind; 
- geschillen tussen houder en ouder over de 
overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
- geschillen tussen houder en oudercommissie 
over de toepassing en uitvoering van het 
wettelijk adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang) 
 

Laag Maximaal 6 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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6 Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht  
6.1 Kwaliteitscriteria  

6.1.1 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat per voorziening voor 
gastouderopvang beoordeeld wordt hoeveel 
kinderen en van welke leeftijd verantwoord 
opgevangen kunnen worden. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 2 Wet kinderopvang;  art 9 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11b lid 1 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
Per niet 
beoordeelde 
voorziening 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau 
aangesloten gastouders tijdens de opvang de 
Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar 
waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal 
of een streektaal in levend gebruik is, kan de 
Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.56 lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal 
gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen 
in specifieke omstandigheden daartoe 
noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het gastouderbureau vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.56 lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 
 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
Per 
voorschrift, 
voor iedere 
voorziening 
voor gast-
ouderopvang 
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6.1.3 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat een intakegesprek met de 
gastouder plaatsvindt bij de voorgenomen 
voorziening voor gastouderopvang. Dit 
gesprek wordt gevoerd door een 
bemiddelingsmedewerker van het 
gastouderbureau. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 9 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder a en 2 Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
 

6.1.4 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat een intakegesprek met de 
vraagouder plaatsvindt. Dit gesprek wordt 
gevoerd door een bemiddelingsmedewerker 
van het gastouderbureau. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 9 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder b en 2 Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
 

6.1.5 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat een koppelingsgesprek 
plaatsvindt bij een koppeling tussen vraag- en 
gastouder bij de voorziening van 
gastouderopvang. Dit gesprek wordt gevoerd 
door een bemiddelingsmedewerker van het 
gastouderbureau. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 9 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder c en 2 Regeling 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
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kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 
 
6.1.6 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker 
van het gastouderbureau in ieder geval 
tweemaal per jaar het adres waar de opvang 
door de gastouder plaatsvindt bezoekt. Het 
jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder 
is een onderdeel van één van die bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 9 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
 

6.1.7 
De houder van een gastouderbureau draagt er 
zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijkse 
mondeling wordt geëvalueerd en legt de 
evaluatie schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 9 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
 

6.1.8 
De houder van een gastouderbureau toetst 
jaarlijks bij een bezoek aan de voorziening 
voor gastouderopvang of deze aan de 
volgende eisen voldoet: 
- de voorziening beschikt over voldoende 
speel- en slaapruimte, waaronder begrepen 
voor kinderen tot anderhalf jaar een op het 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 1.250,00 
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aantal kinderen afgestemde afzonderlijke 
slaapruimte; 
- de voorziening beschikt over voldoende 
buitenspeelmogelijkheden afgestemd op het 
aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen; 
- de voorziening is voorzien van voldoende en 
goed functionerende rookmelders; 
- de voorziening is te allen tijde rookvrij. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 9 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang; art 14 lid 2 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang) 
 
 
 

       

6.2 Administratie gastouderbureau  
6.2.1 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een overzicht van alle personen die 
werkzaam zijn bij de onderneming waarmee 
de houder een gastouderbureau exploiteert in 
ieder geval naam, burgerservicenummer en 
geboortedatum staan vermeld. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 
aanhef en lid 2 onder c Regeling Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 

6.2.2 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een overzicht van de omvang en 
samenstelling van de oudercommissie. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 
aanhef en lid 2c Regeling Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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6.2.3 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een afschrift van het reglement van de 
oudercommissie. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 
aanhef en lid 2 onder d Regeling Wet kinderopvang) 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 

6.2.4 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een overzicht van alle bij het 
gastouderbureau ingeschreven kinderen, 
vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer en het adres en 
telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 
aanhef en lid 2 onder e Regeling Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
 

6.2.5 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een overzicht van alle personen die op 
grond van artikel 1.56b, derde lid, van de wet 
over een verklaring omtrent het gedrag moeten 
beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en 
voor wat betreft de bij dat gastouderbureau 
aangesloten gastouders eveneens adres, 
postcode, woonplaats en telefoonnummer. 
(art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder 
a Regeling Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

6.2.6 
De administratie van het gastouderbureau 
bevat afschriften van alle met vraagouders 
overeengekomen schriftelijke 
overeenkomsten, vermeldende per 
overeenkomst: de voor de gastouderopvang te 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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betalen prijs per uur en, indien van toepassing, 
de bemiddelingskosten, naam, geboortedatum, 
adres, postcode en woonplaats van het kind, 
het aantal uren gastouderopvang per kind per 
jaar, evenals de duur van de overeenkomst, 
(art 1.52 lid 1 en 1.56 lid 1 en 6 onder a en c Wet 
kinderopvang; art 11 lid 3 onder b Regeling Wet 
kinderopvang) 
 
6.2.7 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat bankafschriften waaruit de betalingen 
van de vraagouder aan het gastouderbureau 
blijken. 
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet 
kinderopvang; art 11 lid 3 onder c Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

6.2.8 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat bankafschriften waaruit de betalingen 
van het gastouderbureau aan de gastouder 
blijken. 
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet 
kinderopvang; art 11 lid 3 onder d Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

6.2.9 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang, met vermelding van het 
unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin: 
- het door het gastouderbureau aan de 
voorziening van gastouderopvang betaalde 
bedrag per jaar; 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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- het door het gastouderbureau aan de 
voorziening van gastouderopvang betaalde 
bedrag per kind per jaar, het aantal uren 
afgenomen opvang per kind per jaar, de 
gemiddelde uurprijs per kind per jaar; 
- de naam van de vraagouders die van de 
voorziening voor gastouderopvang gebruik 
maken onder vermelding van het 
burgerservicenummer van deze vraagouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet 
kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling Wet 
kinderopvang) 
 
6.2.10 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een jaaroverzicht per vraagouder, met 
vermelding van de naam, het 
burgerservicenummer en de geboortedatum 
van de vraagouder, met daarin: 
- het aan het gastouderbureau over dat jaar te 
betalen bedrag per kind; 
- opgave van aantal uren per jaar dat per kind 
is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per 
kind; 
- de voorzieningen voor gastouderopvang 
waar de vraagouder gebruik  van maakt onder 
vermelding van het unieke registratienummer 
van deze gastouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet 
kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

6.2.11 
De administratie van een gastouderbureau 
bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekend 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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origineel van de inventarisatie van veiligheid- 
en gezondheidsrisico’s. 
(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet 
kinderopvang; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 
gastouderopvang; art 11 lid 3 onder g Regeling Wet 
kinderopvang) 
 
6.2.12 
De administratie van een gastouderbureau is 
zodanig ingericht dat op verzoek van de 
toezichthouder tijdig de gegevens kunnen 
worden verstrekt die voor naleving van bij en 
krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen  
2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven 
voorschriften van belang zijn. 
(art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 1 
onder a Regeling Wet kinderopvang 
 

Gemiddeld  Maximaal 2 
maanden 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 
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Afwegingsoverzicht gastouderopvang   
 

1 Domein Registratie,  wijziging en en administratie  Prioriteit  Boetebedrag  

1.1 Registratie  
 

1.1.1 
Een voorziening voor gastouderopvang wordt 
niet in exploitatie genomen voordat een 
onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt 
dat de exploitatie redelijkerwijs zal 
plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

Verwijdering uit het landelijk 
register 

€ 20.500,00 

1.1.2 
De voorziening voor gastouderopvang voldoet 
aan de volgende voorwaarden uit de definitie 
voor gastouderopvang in de zin van de wet: 
 
De opvang vindt plaats: 

- door tussenkomst van een 
geregistreerd gastouderbureau; 

- in een gezinssituatie door een 
gastouder welk niet de ouder van de 
op te vangen kinderen is noch de 
partner van de vraagouder; 

- op het woonadres van de gastouder of 
van één van de vraagouders; 

- aan ten hoogste zes kinderen. 
 
 
 
 
 

Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

Verwijdering uit het landelijk 
register 

€ 20.500,00 
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De gastouder: 
- staat niet op hetzelfde woonadres 

ingeschreven in de basisregistratie 
personen als de ouder of diens partner 
van het kind aan wie opvang wordt 
geboden; 

- is 18 jaar of ouder; 
- heeft geen personeel in dienst. 

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang) 
 
1.1.3 
De voorziening voor gastouderopvang voldoet 
aan onderstaande voorwaarden uit de definitie 
voor gastouderopvang in de zin van de wet. 
De gastouder: 

- heeft geen kinderen die onderworpen 
zijn aan (voorlopige) 
ondertoezichtstelling; 

- de gastouder is niet ontheven uit het 
ouderlijk gezag; 

- de gastouder is niet ontzet van het 
gezag. 

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang) 
 

Indien niet voldaan: geen 
kinderopvang in de zin van de wet 

Verwijdering uit het landelijk 
register 

€ 20.500,00 
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2 Domein Pedagogisch Klimaat  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstel 
termijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

2.1 Pedagogisch praktijk  
 
2.1.1 
De gastouder voert een zodanig pedagogisch 
beleid en organiseert de gastouderopvang op 
zodanige wijze, dat een en ander leidt of 
redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde 
gastouderopvang. De gastouder heeft kennis 
van en handelt overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan van het 
gastouderbureau waarbij hij is aangesloten. 
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang;  art 16 Besluit 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

 
  



115 
 

3 Eisen aan de gastouder  
 
 herstellende sanctie Bestraffende 

sanctie 
 

 Prioriteit Herstelter-
mijn 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4  
 

Bestuurlijke 
boete 

3.1 Verklaring omtrent gedrag en personenregister kinderopvang  
 
3.1.1 
De volgende personen zijn in het bezit van een 
verklaring omtrent het gedrag en staan 
ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang: 

- de gastouder of voorgenomen 
gastouder; 

- andere personen van 18 jaar of ouder 
die op hetzelfde woonadres als de 
gastouder, voor zover dit tevens de 
opvanglocatie is, hun hoofdverblijf 
hebben of zullen hebben; 

- de personen van 18 jaar en ouder die 
structureel tijdens opvanguren 
aanwezig zijn of zullen zijn op de 
opvanglocatie. 

(art 1.56 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
per 
ontbrekende 
VOG  

3.1.2 
De gastouder overlegt op verzoek van het 
gastouderbureau of de toezichthouder: 

• een verklaring omtrent het gedrag van 
zichzelf, en; 

• andere personen van achttien jaar en 
ouder die op hetzelfde woonadres als 
de gastouder, voor zover dit de 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 3.000,00 
per 
ontbrekende 
VOG 
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opvanglocatie is, hun hoofdverblijf 
hebben, of zullen hebben, alsmede 

• de personen van achttien jaar of ouder 
die structureel tijdens de opvanguren 
aanwezig zijn of zullen zijn op de 
opvanglocatie 

De verklaring omtrent het gedrag wordt door 
de gastouder binnen een door het 
gastouderbureau of de toe4zichthouder 
gestelde termijn overgelegd en is bij 
overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56b lid 5 Wet kinderopvang) 
 
De gastouder overlegt op verzoek van de 
toezichthouder een verklaring omtrent het 
gedrag met betrekking tot een persoon van 12 
jaar of ouder die ten tijde van de opvang 
aanwezig is op het adres waar de opvang door 
de gastouder plaatsvindt en waarvan de 
toezichthouder vermoedt dat deze persoon 
niet voldoet aan de eisen voor het afgeven van 
een verklaring omtrent het gedrag. De 
verklaring omtrent het gedrag wordt door de 
gastouder binnen een door de toezichthouder 
gestelde termijn overlegd en is bij overlegging 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56b lid 7 Wet kinderopvang) 
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3.2 Deskundigheid gastouder  

 
3.2.1 
De gastouder beschikt over een getuigschrift 
conform de ministeriële regeling 
OF 
De gastouder beschikt over een EVC-
bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 
waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle 
competenties van de bij ministeriële regeling 
aangewezen MBO-2 opleiding(en). 
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a 
en lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 10d Regeling Wet 
kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 300,00 

De gastouder beschikt over een geregistreerd 
certificaat eerste hulp aan kinderen bij 
ongevallen conform de ministeriële regeling. 
(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b 
en lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 10d Regeling 
Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 200,00 
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3.3 Gebruik van de voorgeschreven voertaal  
 
3.3.1 
In een voorziening voor gastouderopvang 
wordt de Nederlandse taal als voertaal 
gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse 
taal, de Friese taal of een streektaal in levend 
gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal 
mede als voertaal worden gebruikt.  
(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
 
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal 
gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen 
in specifieke omstandigheden daartoe 
noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het gastouderbureau vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.500,00 
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4 Domein Accommodatie en inrichting  
4.1 Speel - en slaapruimte en  buitenspeelmogelijkheid  

4.1.1 
De voorziening voor gastouderopvang beschikt 
over voldoende speel- en slaapruimte voor 
kinderen, waaronder begrepen een voor 
kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het 
aantal kinderen afgestemde slaapruimte. De 
ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De 
binnenruimtes waar de kinderen, gedurende 
de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven 
zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd 
van de op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder a 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

4.1.2 
De voorziening voor gastouderopvang beschikt 
over voldoende buitenspeelmogelijkheden, 
afgestemd op het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar 
de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk 
en passend ingericht in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder b 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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4.1.3 
De voorziening voor gastouderopvang is 
voorzien van voldoende en goed 
functionerende rookmelders conform de eisen 
uit het vigerende Bouwbesluit. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder c 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

4.1.4 
De voorziening voor gastouderopvang is te 
allen tijde rookvrij. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder d 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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4.2 Groepssamenstelling  
4.2.1 
Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen 
gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 
kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 
kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 
kinderen tot 1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar 
worden meegerekend. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 
Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 13 Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

 
4.3 Achterwacht  

4.3.1 
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 
lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

4.3.2 
De gastouder zorgt voor een adequate 
vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in 
ieder geval bij de opvang van meer dan drie 
aanwezige kinderen een achterwachtregeling 
wordt getroffen waarin een achterwacht 
beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 
minuten bij het opvangadres aanwezig is. 
Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd 
telefonisch bereikbaar. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 
lid 2 en 3  Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling 
kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen 
voor gastouderopvang) 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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5 Domein Veiligheid en gezondheid  
5.1 Risico -inventarisatie veiligheid en gezondheid  

5.1.1 
De gastouder heeft op het opvangadres een 
door de bemiddelingsmedewerker en de 
gastouder ondertekende risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is 
opgesteld en is toegespitst op dat specifieke 
adres. De risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid is door de gastouder samen met 
de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 
lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 1 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

5.1.2 
De gastouder draagt er zorg voor dat de 
veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit 
het plan van aanpak binnen de gestelde 
termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 
lid 1 en 3  Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 2 
Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 

5.1.3 
De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst 
van ongevallen die hebben plaatsgevonden 
actueel is en voldoet aan de gestelde eisen. 
(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 
lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder c 
en lid 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders 
en voorzieningen voor gastouderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 500,00 
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5.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
5.2.1 
De gastouder heeft kennis van de door de 
houder van het gastouderbureau voor 
gastouders vastgestelde meldcode, 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 gastouder handelt naar de door de houder 
van het gastouderbureau vastgestelde 
meldcode. 
(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

5.2.2 
De gastouder heeft kennis van de 
handelswijze hoe, indien de gastouder op 
enigerlei wijze bekend is geworden dat de 
natuurlijke persoon die tevens houder is van 
het gastouderbureau 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 
aangeboden opvang, in contact te treden met 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in 
geval van een redelijk vermoeden aangifte te 
doen bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Hoog Maximaal 14 
dagen 

Aanwijzing Last onder 
dwangsom 

Exploitatie-
verbod 

Verwijdering 
uit het landelijk 
register 

€ 2.000,00 

 
 


