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Voorwoord 
 

Beste kinderopvangondernemer, 
 
Voor u ligt de checklist IKK voor KDV. Deze hoort bij de handleiding voor implementatie en borging 
van de wet IKK. Het doel van deze kennisdocumenten is om enerzijds alle eisen in kaart brengen en 
anderzijds praktische tips hierover mee te geven. Voor BSO is een aparte checklist beschikbaar. 
 
De kennisdocumenten zijn ontwikkeld door Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang 
om ondernemers in de kinderopvang te helpen bij de implementatie van de maatregelen uit de wet 
IKK en de borging daarvan. Tijdens het project ‘Ondersteuning wet IKK’ hebben we in gesprekken met 
ondernemers gemerkt dat hier grote behoefte aan is. 
 
In de handleiding worden de verschillende maatregelen toegelicht, geordend volgens de vier pijlers uit 
de wet IKK: 
 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal 
2. Veiligheid en gezondheid 
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 
4. Kinderopvang is een vak 

 
De checklist is een opsomming van alle voorgeschreven maatregelen vanuit de Wet IKK. Hierin staan 
ook verwijzingen naar een meer uitgebreide toelichting in de handleiding.  
 
Mochten er na het lezen vragen zijn, neem dan contact op met de helpdesk IKK via telefoonnummer 
085-1305683 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl. 
 
Wij wensen u veel succes. 
 
 
Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang 
December 2019 

  

mailto:info@waarborgfondskinderopvang.nl
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1. De ontwikkeling van het kind staat centraal 

1.1 Verantwoorde kinderopvang 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van hoe de aspecten van verantwoorde 
kinderopvang worden ingevuld, namelijk:  

□ het bieden van emotionele veiligheid, oftewel de wijze waarop op een sensitieve en 

responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen 

wordt getoond, grenzen worden gesteld aan het gedrag van kinderen en structuur wordt 

geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

□ het bevorderen van de persoonlijke competentie, oftewel de wijze waarop kinderen 

spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, om kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

□ het bevorderen van de sociale competentie, oftewel de wijze waarop kinderen worden 

begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden 

bijgebracht, om kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te 

bouwen en te onderhouden; 

□ het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden, oftewel 

de wijze waarop 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 en 

□ bij de beschrijving van bovenstaande is rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de 

kinderen. 
 

1.2 Mentorschap en 1.3 Ontwikkelingsgericht werken 

□ Aan elk kind is een mentor toegewezen. 

□ De ouder is op de hoogte gebracht van welke pedagogisch medewerker de mentor van het 
kind is en weet wat de rol van de mentor inhoudt. 

 
Neem het volgende middels een concrete beschrijving op in het pedagogisch beleidsplan: 
 

□ De wijze waarop aan de ouders bekend wordt gemaakt welke pedagogisch medewerker de 
mentor is van het kind. 

□ De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. 
 

□ De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 
periodiek met de ouders bespreekt. 

□ De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 
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□ De wijze waarop daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de 
buitenschoolse opvang wordt gestreefd. 

 

□ 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.  
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2. Veiligheid- en gezondheid 

2.1 Veiligheid- en gezondheidsbeleid 

□ Elke specifieke locatie/LRK-nummer heeft zijn eigen veiligheid- en gezondheidsbeleid. 
 

□ Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is te allen tijde actueel. 
 

□ Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan zijn inzichtelijk voor 
de pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers 
en ouders. 
 

□ Elke specifieke locatie/LRK-nummer heeft, indien van toepassing, een eigen achterwacht. 
 

□ De bij het kindercentrum werkzame personen zijn, indien van toepassing, geïnformeerd over 
de naam en het telefoonnummer van de achterwacht. 

 

□ De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bevat het sinds 2019 verplichte 
afwegingskader. 

 

□ In de praktijk wordt er gehandeld conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat in ieder geval: 

□ een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor 
draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de pedagogisch medewerkers 
een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren; 
 

□ een concrete beschrijving van de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid 
van kinderen die de opvang op het desbetreffende kindercentrum met zich brengt; 
 

□ een concrete beschrijving van de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 
gezondheid van kinderen die de opvang op het desbetreffende kindercentrum met zich brengt; 

 

□ een concrete beschrijving van het risico op grensoverschrijdend gedrag door pedagogisch 
medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige 
aanwezige volwassenen en kinderen; 

 

□ een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven: 
o welke maatregelen binnen welke termijn zijn of worden genomen, met doel deze 

voornaamste risico’s in te perken; 
o de handelswijze indien deze risico’s zich toch verwezenlijken; 

 

□ bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend 
gedrag in ieder geval een beschrijving van het vierogen-principe; 
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□ 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; 

 

□ een concrete beschrijving van de wijze waarop het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid 
en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn gemaakt voor de pedagogisch medewerkers, 
pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders en 

 

□ indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is 
geregeld indien er met inachtneming van de BKR of bij het afwijken van de inzet van het 
minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers op grond van de BKR, slechts een 
pedagogisch medewerker op het kindercentrum aanwezig is. 

2.2 Kinder-EHBO 

□ In kaart brengen welke volwassenen beschikken over een certificaat Kinder-EHBO. 
 

□  Zorg dat u de certificaten goed en overzichtelijk bewaard (bij voorkeur digitaal). 
 

□ Per specifieke locatie/LRK-nummer in beeld brengen of één of meerdere van deze 
volwassenen in het standaard personeelsrooster aanwezig is op de locatie gedurende de hele 
opvangdag.  

 

□ Bij afwijken van het standaard personeelsrooster door bijvoorbeeld ziekte of verlof, nagaan of 
er alsnog een volwassene met een certificaat Kinder-EHBO aanwezig is. Zo niet, diensten 
aanpassen zodat dit wel weer het geval is. 

 

□ In kaart brengen tot wanneer de certificaten geldig zijn, zodat op tijd een herhalingscursus 
ingepland kan worden. 

 

□ Actieplan scholing/herhaling Kinder-EHBO maken, actueel houden (in- en uitstroom 
personeel, (bijna) verlopen certificaten) en uitvoeren. 

 

□ Kosten die gemaakt worden om aan deze eis te voldoen, meenemen in de jaarlijkse 
begroting. 

Goed om te weten: 
 
In de wet wordt regelmatig gesproken over het geven ‘een concrete beschrijving van…’. Een 
algemene beschrijving volstaat dan niet. De beschrijving dient dusdanig duidelijk en op de 
praktijk van het desbetreffende kindercentrum toegesneden te zijn dat ouders en 
toezichthouder een goed beeld krijgen van de praktijk in het desbetreffende kindercentrum. 
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3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 

3.1 Vaste-gezichtencriterium 

□ Aan een kind in de leeftijd tot één jaar zijn het maximaal vaste gezichten toegewezen (2 of 3). 
 

□ Aan een kind van 1 jaar of ouder zijn het maximaal aantal gezichten toegewezen (3 of 4). 
 

□ Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze ‘vaste gezichten’ werkzaam. 
 

□ Als een vast gezicht een langere periode afwezig is (langdurig ziek of vakantie langer dan 3 
weken), stel dan een nieuw vast gezicht aan en leg dit vast. Bijvoorbeeld degene die haar 
vervangt of een andere vaste medewerker van die groep die eerder niet als vast gezicht was 
aangesteld. Breng de desbetreffende ouders hiervan op de hoogte. 
 

□ Zorg voor een goede personeelsadministratie. 
 

□ Zorg bij verlof/ziekte voor een goede administratieve vastlegging daarvan. 
 

□ Zorg voor een duidelijk vakantie-/verlofbeleid, waarin je o.a. beschrijft dat: 
o vaste gezichten nooit gelijktijdig met vakantie gaan; 
o medewerkers maximaal 3 weken aaneengesloten vakantie krijgen; 
o je altijd vraagt of ander(e) vaste gezichten een extra dag willen werken. 

 

□ Vraag de toezichthouder nadrukkelijk in geval van het constateren van een overtreding van de 
wettelijke eis, alle relevante feiten en omstandigheden in inspectierapport op te nemen.  
 

□ Als u niet aanwezig was op het moment van een inspectie, bel de toezichthouder na om te 
vragen of er nog zaken zijn blijven liggen en/of dat u iets wilt toevoegen/verduidelijken.  

 
 

3.2 De 3-uursregeling 

□ In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen op welke tijden kan worden afgeweken van de 
BKR. 
 

□ In het pedagogisch beleidsplan is ook opgenomen op welke tijden in ieder geval niet kan 
worden afgeweken van de BKR. 

 

□ De duur van beschreven tijden waarop kan worden afgeweken is per dag maximaal drie uur. 
 

□ Bij het afwijken van de BKR wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. 
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□ De houder heeft de ouders nadrukkelijk geïnformeerd over de tijden waarop wel en niet kan 
worden afgeweken van de BKR. 

 

□ De beschreven tijden in het beleid komen overeen met de praktijk. 
 

□ In geval van onverwachte situaties en het daarmee afwijken van de tijden die beschreven 
staan, wordt er in ieder geval niet langer dan 3 uur afgeweken gedurende de hele opvangdag. 

 

□ Indien één pedagogisch medewerker op de locatie aanwezig is op basis van afwijken BKR 
volgens 3-uursregeling, is ter ondersteuning van deze pedagogisch medewerker ten minste 
één andere volwassene op de locatie aanwezig. Zie ‘achterwacht’ voor een nadere toelichting 
op deze eis. 

 

□ Vraag de toezichthouder nadrukkelijk in geval van ‘onverwachte situaties’ alle relevante feiten 
en omstandigheden in inspectierapport op te nemen. Als u niet aanwezig was op het moment 
van een inspectie, bel de toezichthouder na om te vragen of er nog zaken zijn blijven liggen 
en/of dat u iets wilt toevoegen/verduidelijken.  

 

3.3 Beroepskracht-kindratio 

□ Controleer op 1ratio.nl wat de verandering van BKR voor 0-jarigen betekent voor uw 
groepssamenstelling. 

□ Kosten die gemaakt worden om aan deze eis te voldoen, meenemen in de jaarlijkse 
begroting. 

 

https://www.1ratio.nl/bkr/#/
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4. Kinderopvang is een vak 

4.1 Minimum taalniveau 

□ In kaart brengen welke medewerkers al voldoen aan de taaleis en welke getoetst moeten 
worden. Dit is een structureel proces, in verband met personele wisselingen. 
 

□ Oriëntatie op aanbieders van toetsing en aanbieders van scholing. 
 

□ Planning maken voor traject van medewerkers die nog niet voldoen aan de taaleis. 
 

□ Kosten die gemaakt worden om aan deze eis te voldoen, meenemen in de jaarlijkse 
begroting. 

 

4.2 Scholing voor werken met baby’s 

□ In kaart brengen welke medewerkers al voldoen aan de scholingseis ‘werken met baby’s’. Dit 
is een structureel proces, in verband met personele wisselingen. 
  

□ Oriëntatie op aanbieders van scholing ‘werken met baby’s’. 
 

□ Planning maken voor traject van medewerkers die nog niet voldoen aan de scholingseis 
‘werken met baby’s’. 

 

□ Kosten die gemaakt worden om aan deze eis te voldoen, meenemen in de jaarlijkse 
begroting. 

 

4.3 Inzet beroepskracht-in-opleiding, stagiaires en vrijwilligers 

□ Op elke specifieke locatie/LRK-nummer is op elk moment van de dag het aandeel van het 
aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet niet groter dan 
een derde van het minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers. 
 

□ De formatief ingezette beroepskracht-in-opleiding (BBL) of stagiaire (BOL) beschikt over een 
arbeidsovereenkomst en een VOG, is geregistreerd in het personenregister Kinderopvang en 
gekoppeld aan de houder. 

 

□ Binnen twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt er in overleg met de 
beroepskracht-in-opleiding een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. 

 

□ Een stagiaire (BOL) wordt alleen ingezet in geval van ziekte van een pedagogisch 
medewerker of tijdens schoolvakanties van de stagiaire. 
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□ De formatieve inzetbaarheid wordt vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door de werkgever, 

op basis van informatie van de opleidings‐ en praktijkbegeleider in het persoonlijk 
ontwikkelplan. 

 

□ De beroepskracht-in-opleiding of stagiaire die formatief wordt ingezet is op de hoogte van en 

handelt naar het veiligheids‐, gezondheids‐ en pedagogisch beleid. 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van: 

□ Indien van toepassing, de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in 
de dagopvang kunnen uitvoeren en 
 

□ indien van toepassing, de wijze waarop beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers 
bij het uitvoeren van taken worden begeleid; 

 

4.4 Pedagogisch beleidsmedewerker (en coach) 

□ De administratie rondom de gemaakte uren van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is 
compleet en actueel, bijvoorbeeld middels een overzicht dat de pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach bijhoudt. 
 

□ De documentatie van bijvoorbeeld notulen en coachingsverslagen is op orde, zodat dit 
overlegt kan worden aan de toezichthouder van de GGD als deze daarom vraagt. 

 

□ Uit documentatie blijkt dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks (een vorm van) coaching 
heeft ontvangen. 

 

□ Pedagogisch beleidsmedewerkers die ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, al 
dan niet als meewerkend coach, worden zelf ook gecoacht. 

 

□ Indien u meer dan één kindercentrum heeft, is schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk voor 
pedagogisch medewerkers en ouders hoe de verplichte minimaal aantal uren waarvoor 
pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet verdeelt over de verschillende 
kindercentra. Hierbij is het onderscheid inzichtelijk tussen het aantal uren dat wordt besteed 
aan het beleid en het aantal uren dat wordt besteed aan het coachen. 

 

□ Kosten die gemaakt worden om aan deze eis te voldoen, meenemen in de jaarlijkse 
begroting. 
 

□ Indien kindercentrum VE aanbiedt, is per 1 januari 2022 per kindercentrum in het pedagogisch 
beleidsplan vastgelegd hoe de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet voor de 
verhoging van de kwaliteit van de VE. 
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4.5 Opleidingsplan 

□ De houder heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch 

medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

Goed om te weten: 
 
In de wet wordt regelmatig gesproken over dat bepaalde eisen gelden pér kindercentrum. 
Wat houdt dit in?  
 
In een kindercentrum is sprake van óf dagopvang óf buitenschoolse opvang. Bij dagopvang 
en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres is dus sprake van twee kindercentra. Dat geldt 
ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse 
opvang in één groep). Het maakt daarbij niet uit of dagopvang en buitenschoolse opvang 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen als keuken, binnenplaats, buitenruimte, etc. of 
dat ze van dezelfde eigenaar zijn. Er is sprake van twee registraties in het Register 
kinderopvang. 
 
In de praktijk betekent dat in het hierboven genoemde voorbeeld dus dat er bijvoorbeeld 2 x 
50 uur beleidswerk door de pedagogisch beleidsmedewerker moet worden geteld. En ook 
dat er twee volwassenen aanwezig zijn met een kinder-EHBO certificaat en dat er, indien 
nodig, twee achterwachten zijn geregeld. Elk kindercentrum heeft ook een eigen locatie 
specifiek veiligheid- en gezondheidsbeleid. 
 
De volgende eisen gelden per kindercentrum: 

 De uitwerking van punten in het pedagogisch beleidsplan die locatie-specifiek 
zijn, zoals de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen. 
Deze locatie-specifieke punten worden ook wel uitgewerkt in een pedagogisch 
werkplan per locatie. 

 Het opstellen van en veiligheid- en gezondheidsbeleid 
 De achterwachtregeling 
 De aanwezigheid van een volwassene met een kinder-EHBO certificaat 
 Maximaal 33% van de formatief benodigde inzet bestaat uit pedagogisch 

medewerkers in opleiding 
 De berekening van 50 uur per kindercentrum voor de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker, welke vervolgens wel vrij mag worden verdeeld over alle 
kindercentra. 
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Verantwoording 
 
De tekst in deze checklist is tot stand gekomen door het bundelen van informatie uit wetten, 
gepubliceerde documenten, brochures en presentaties van: 
 
www.veranderingenkinderopvang.nl 
www.wetten.overheid.nl  
www.kinderopvang-werkt.nl  
www.kinderopvang.nl 
www.maatschappelijkekinderopvang.nl 
www.boink.info 
 
Er is waar mogelijk gebruik gemaakt van eigen woorden. Voor de leesbaarheid is overal gebruik 
gemaakt van de term ‘pedagogisch medewerker’, ook daar waar in de wet gesproken wordt over 
‘beroepskracht’. Daarnaast zijn bepaalde zinnen uit de wet vereenvoudigd, om de handleiding een 
laagdrempelig karakter te geven. Waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ gelezen worden. Met ‘ouders’ worden 
ook ‘verzorgers/voogden’ bedoeld. 
 
Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang besteedt de grootst mogelijke zorg aan de 
betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze handleiding. Onjuistheden en 
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum 
Kinderopvang kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de checklist 
en de handleiding.  
 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.kinderopvang-werkt.nl/
http://www.kinderopvang.nl/
http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
http://www.boink.info/

