Vergunning
kinderopvang

In het kader van het programma BES(t) 4 kids, hebben de Openbare
Lichamen ieder een nieuwe Eilandsverordening Kinderopvang
opgesteld. In deze verordening zijn minimum kwaliteitseisen
opgenomen waar organisaties die kinderopvang bieden aan moeten
voldoen. Organisaties moeten in ieder geval beschikken over een
exploitatievergunning. Deze vergunning wordt afgegeven door het
Openbaar Lichaam als de organisatie voldoet aan de criteria uit de
Eilandsverordening Kinderopvang.

Vergunning
kinderopvang
✔
✔

Kopie vestigingsvergunning

✔

Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden,
kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en,
indien van toepassing, kopie aandelenregister

✔

Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en
afschrift verblijfstitel en/of -vergunning

✔

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van
aanvrager en beroepskrachten

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel

Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet
ouder dan 3 maanden

Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
Openings- en sluitingstijden
Het (voorgenomen) adres
Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
Stappenplan huiselijk geweld kindercentrum
Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
Een plattegrond
Betalingsbewijs leges

Pedagogisch beleidsplan, de manier waarop u:

•
•
•
•
•
•
•
•

Invulling geeft aan ‘verantwoorde kinderopvang’ (zie artikel 11)
De ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert
Streeft naar een doorlopende ontwikkellijn
Invulling geeft aan sociale veiligheid
Ontwikkel- en leerachterstanden voorkomt
Omgaat met kinderen met een bijzondere zorgbehoefte
Het activiteitenprogramma en dagritme opzet
Taken geeft aan beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers

Bekijk voor meer informatie artikel 11 en 12 uit de verordening

Stappenplan huiselijk geweld, met ten minste:

•
•
•
•
•

Stappenplan hoe u omgaat met signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling
Afwegingskader op basis waarvan medewerkers het risico, de aard en ernst wegen
Toewijzing van (eind)verantwoordelijkheden aan personeel
Specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld
De manier waarop het personeel omgaat met vertrouwelijke gegevens

Bekijk voor meer informatie artikel 17 uit de verordening

Veiligheids- en gezondheidsbeleid, de manier waarop u:

•
•
•
•
•
•
•

Ervoor zorgt dat het beleid een continu proces is
De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van
kinderen beschrijft
Maatregelen neemt om risico’s met grote gevolgen in te perken
Handelt wanneer risico’s met grote gevolgen zich verwezenlijken
Kinderen leert om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen
Omgaat met de inrichting, brandveiligheid, hygiënische toestand en veiligheid
Het beleid inzichtelijk maakt voor personeel en ouders

Bekijk voor meer informatie artikel 22 uit de verordening

Aanvraagprocedure
Indienen
Schriftelijk indienen
bij Bestuurscollege

Schriftelijke
bevestiging van
Bestuurscollege

Niet voldaan aan
de eisen? U krijgt 4
weken voor herstel

Kwaliteitscommissie
onderzoekt of
kinderopvang
voldoet aan de eisen

Kwaliteitscommissie
brengt binnen 4
weken advies uit aan
Bestuurscollege

Schriftelijk
besluit van het
Bestuurscollege

Als de termijn niet
wordt gehaald door
het Bestuurscollege,
kunt u bezwaar
indienen

Onderzoek
Bestuurscollege
vraagt binnen 2
weken advies aan
kwaliteitscommissie

Besluit
Bestuurscollege
beslist binnen
maximaal 4
weken na advies
kwaliteitscommissie

Vergunning
• Kan worden verleend onder
voorwaarden.
• Persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Slechts verleend voor in de
vergunning vermelde locatie.
• Wordt voor iedereen zichtbaar
opgehangen op de locatie.

De Eilandsraad moet de
concepteilandsverordening
nog goedkeuren. Pas daarna
kan het van kracht worden.

