
1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Technisch Programma van Eisen 

Kinderopvang Humanitas 

Projectnummer: 16.11.2011 
 
Aangeboden opvang: KDV en BSO 
 
Typering object: Nieuwbouw en bestaande bouw 
 
Documentnaam: 111611(HS)TpvE HUM 
 
Versie datum: 02-01-2014 

 



2 

 

 
Algemeen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dit Technisch Programma van Eisen (PvE) vormt, samen met het Ruimtelijk Programma 
van Eisen, het totale pakket aan technische eisen voor Kinderopvang Humanitas. 
Naast deze technische eisen dient tevens voldaan te worden aan het beleid ‘Ruimte als 
derde pedagoog en de eisen zoals geformuleerd in de Huisstijlcoach van Kinderopvang 
Humanitas. 
 
Indien specificaties van Kinderopvang Humanitas zijn opgenomen, dienen deze als  
aanvullende dan wel leidende regelgeving te worden toegepast. 
 

Het bouwwerk dient tevens te voldoen aan de vigerende eisen. 
 
~  Woningwet (Bouwbesluit, en bijbehorende normen) 
~  Wet op Ruimtelijke Ordening 
~  Wet Milieubeheer 
~  AMvB 
~  Handboek voor Toegankelijkheid 
~  Handboek Wet Kinderopvang, incl. bijlagen 
~  Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen 
~  Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving 
~  Aanvullende eisen van Gemeente, Brandweer, GGD en Nutsbedrijven 
~  Politiekeurmerk 
~  Van toepassing zijnde NEN- en NEN-EN-normen 
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TPvE Kinderopvang Humanitas 

 
 
00A Algemeen - Brand  
  
Trefwoorden: 
Brandveiligheid 
 
 
 

Regelgeving 
Uitgangspunt m.b.t regelgeving: 
‘Bijeenkomstfunctie voor opvang van kinderen < 4 
jaar ” 
 
In het bouwbesluit 2012 zijn de 
bezettingsgraadklassen vervangen door een 
personenbenadering. 
 
Op basis van het bouwbesluit is in veel gevallen 
een automatische brandmeldinstallatie volgens 
NEN 2535 vereist (indien GO>200m2) 
 
 
Voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 
jaar is een brandmeldinstallatie met volledige 
bewaking vereist, indien het gebruiksoppervlak 
groter dan 200m2 is of een vloer hoger dan 1,5m 
aanwezig is. Doormelding is alleen vereist, indien 
een vloer hoger dan 1,5m aanwezig is en hier 
meer dan zes bedden/slaapplaatsen aanwezig 
zijn. Volgens artikel 6.23 is een 
ontruimingsinstallatie vereist indien een 
brandmeldinstallatie vereist is. Indien geen 
brandmeldinstallatie vereist is, dienen altijd nog 
rookmelders conform NEN 2555 geplaatst te 
worden in alle ruimten (zie art. 6.21) 
 
Keuring brandbeveiligingsinstallaties: 
voor het onderhoud zijn nu geen termijnen meer 
aangegeven. Gesteld wordt dat dusdanig 
doeltreffend onderhoud gepleegd moet worden 
dat het functioneren van de installatie 
gewaarborgd wordt. De termijn dient dus door 
Kinderopvang Humanitas vastgesteld te worden. 
 
 
Gebruiksvergunning is in het kader van de WABO 
nu een ‘Omgevingsvergunning voor brandveilig 
gebruik’. Voor kinderdagverblijven is een 
vergunning vereist, indien aan meer dan 10 
kinderen < 12 jaar verblijf wordt geboden. 
 
Regelgeving 
Elk kindercentrum dient te beschikken over een 
ontruimingsplan en vluchtwegplattegronden. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Brandveiligheid 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Deze zaken zijn in eigen beheer en worden 
uitbesteedt aan een Brandveiligheidsbedrijf 
(Paraat bv)  
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s dienen uitgerust te worden 
met een (thermische) rookmelder. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Brandveiligheid 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Een en ander volgens het PvE en voorschriften 
van de eisende partijen. 
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Brandblusapparatuur en Noodarmuturen/ 
Brandslanghaspel BMI dienen jaarlijks 
gecontroleerd te worden. BMI dient jaarlijks ook 
gecertificeerd te worden.  
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Brandveiligheid 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Hiervoor zijn contracten afgesloten (Paraat bv). 
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Elk kindercentrum dient te beschikken over een 
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Brandveiligheid 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Een vluchtdeur dient minimaal 850 mm breed te 
zijn, gemeten volgens de vastgestelde regels in 
het bouwbesluit 2012. 
Bij deze breedte mogen op deze deur dan max. 
76 personen voor het vluchten zijn aangewezen. 
 
Een deur op een vluchtroute mag bij het openen 
niet tegen de vluchtrichting indraaien, indien meer 
dan 37 personen op die uitgang zijn aangewezen. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Deuren/poortjes dienen zo gedimensioneerd te 
zijn dat er een evacuatiebedje en/of buggy door 
kan. 

 
Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Brandslanghaspels zijn verplicht volgens BB2012 
art. 6.28. Uitgangspunt voor het aantal 
brandslanghaspels is dat de gecorrigeerde 
loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk 
punt van de vloer van de gebruiksfunctie niet 
groter is dan de lengte van de brandslang, 
vermeerderd met 5 meter. 
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Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Brandslanghaspels dienen in een ombouwkast 
opgenomen te zijn, liefst ingebouwd in de 
wandconstructie. Indien dit niet mogelijk is, dient 
de ombouw voorzien te worden van de nodige 
beveiligingen tegen verwondingen van kinderen. 
(voorzien van sticker ‘geen drinkwater’) 
Ten minste een brandslanghaspel op iedere 
verdieping aanbrengen. 
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Binnen één beschermd subbrandcompartiment is 
een schuifwand toegestaan; op voorwaarde dat bij 
gesloten schuifwand nog altijd wordt voldaan aan 
de vluchtveiligheidseisen. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Een schuifdeur kan als alternatief toegepast 
worden om twee slaapruimten te creëren. 
  

Trefwoorden: 
Brandveiligheid 

Regelgeving 
Een technische ruimte met een gebruiksoppervlak 
kleiner dan 50m2 hoeft niet in een brandcompar-
timent te liggen, tenzij daarin een of meer ver-
brandingstoestellen met een nominale belasting 
van meer dan 130kW worden opgesteld. Een 
technische ruimte met een gebruiksoppervlak 
groter dan 50m2 moet wel in een 
brandcompartiment liggen. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
  

Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 

Regelgeving 
Alle slaapruimten moeten liggen binnen een 
beschermd subbrandcompartiment met een 
maximale omvang van 200m2. Binnen dat 
beschermde subbrandcompartiment mogen, naast 
de slaapruimten, ook andere ruimten (zoals 
sanitair en groepsruimten) liggen. 
 
 
Een groepsruimte kan volstaan met één 
vluchtroute, mits voldoende veilig. Een vluchtroute 
vanaf de uitgang van een beschermd subbrand-
compartiment met een hoger beschermingsniveau 
(beschermde vluchtroute) Vanaf het begin van een 
tweede vluchtroute is een hoger 
beschermingsniveau niet meer nodig. 
 
 
 
 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 

Regelgeving 
In een beschermd subbrandcompartiment geldt nu 
geen eis meer met betrekking tot een maximaal 
aantal personen. Het maximaal aantal personen is 
wel afhankelijk van de loopafstanden en de 
breedte/draairichting van de deuren en dient 
daarmee project-specifiek bepaald te worden..  
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 

Regelgeving 
Een beschermd subbrandcompartiment mag niet 
groter zijn dan 200 m2.  
 

Bron: 
Bouwbesluit 2003 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 

- 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 

Regelgeving 
Elke slaapruimte dient binnen een beschermd 
subbrandcompartiment te liggen met een WBDBO 
van 30min. Is dit niet het geval dan slaapkamer als 
beschermd subbrandcompartiment bouwen. 
 
Een bedgebied (verblijfsgebied met één of meer 
bedruimten) moet in een beschermd subbrand- 
compartiment liggen met een WBDBO van 30 min. 
Zelfsluitende deuren in de scheiding zijn verplicht. 
 

Bron:                                                                     
Bouwbesluit 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Bij voorkeur geen dragers op slaapkamerdeuren 
toepassen (alternatief kleefmagneten of 
rookmelder gestuurde deurdranger). 
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00B Algemeen - Installatie 
 
Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelgeving  
Wandcontactdozen dienen op standaard hoogte 
geplaatst te worden in alle ruimten.  
De wandcontactdozen dienen op de volgende 
hoogten geplaatst te worden: 
Kantoor/BSO computerruimte > 800mm. 
Groepsruimte > 1500 mm 
Schakelmateriaal > 1050 mm 
Alle wandcontactdozen dienen kindveilig te zijn. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

  Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In slaapkamers worden de wandcontactdozen op 
1700 mm hoogte geplaatst t.b.v. wandarmaturen/ 
babyfoons. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
In keukens en/of pantry’s die toegankelijk zijn 
voor kinderen dient de watertemperatuur 
begrensd te zijn tot 38 graden. 
Bij keukens van de 0-4 jarigen zit er altijd een 
schuifhekje voor. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.6 Keuken 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s worden volledig in het 
bestek opgenomen, incl. apparatuur en 
aansluitpunten (WCD voor apparatuur en 
minimaal 4 vrije WCD). 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Voor baby- en peutergroepen geldt: 

       -    ontwerp door Augustinus Interieur 
        afmeting minimaal drie onder- en   
        bovenkasten + (schuif)hekje. 
   -    vaatwasser (Siemens SN64E001EU); 
   -    onderbouw koelkast (Siemens KUL15LA50); 
   -    spoelbak met thermostaatkraan; 
   -    boiler met temperatuurbegrenzer  
        microventiel).  
 

 

installatie 
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Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 
 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s worden volledig in het 
bestek opgenomen, incl. apparatuur en 
aansluitpunten (WCD voor apparatuur en 
minimaal 4 vrije WCD), 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
  Voor een kinderkookcafé geldt: 

- ontwerp door Augustinus Interieur; 
- afmeting kook (schier-) eiland met 

aangrenzende bar en kastwand; 
- kastenwand voorzien van servieskast(en) 

en apothekerskast(en); 
- vaatwasser (Siemens SN64E005EU) ; 
- koel-vriescombinatie (Siemens KL28SA50); 
- 2/4-pits kookplaat (Siemens ET654GE11E); 
- vlakschermkap (Siemens L128013;) 
- oven (Siemens HB11AB520 RVS); 
- magnetron (LG 850W); 
- spoelbak met thermostaatkraan; 
- boiler met temperatuurbegrenzer 

(microventiel). 
 

Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
De isolatie-index tussen slaapruimte en overige 
verblijfsruimten moet minimaal -10dB zijn  
 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Geluidsisolatie  
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Installaties/scheidingswanden 

Regelgeving 
De isolatie-index tussen kantoor- en 
vergaderruimten moet minimaal -15dB zijn. 
 
De installaties mogen geen hoger karakteristiek 
installatie geluidsniveau veroorzaken dan 
vermeld in het bouwbesluit en bepaald volgens 
NEN 5077. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Geluidsisolatie  
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Installaties/scheidingswanden 

Regelgeving 
De isolatie-index tussen groepsruimten onderling 
moet minimaal -10dB zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Geluidsisolatie  
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Installaties 
 

Regelgeving 
Een verblijfsruimte dient een temperatuur te 
hebben van 20 graden. De ondergrens ligt op 17 
graden, de bovengrens op 25 graden. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Temperatuur 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
Losse, verplaatsbare verwarmingselementen zijn 
niet toegestaan in een verblijfsruimte waar 
kinderen kunnen komen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Verwarming  
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Installaties  

Regelgeving 
Vaste en verplaatsbare airconditionings-units zijn 
niet toegestaan in een verblijfsruimte waar 
kinderen kunnen komen. 
 
De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de 
leefzone van een verblijfsgebied een volgens 
NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter 
is dan 0,2m/s 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
4. Verwarming 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Kantoorruimten mogen wel voorzien worden van 
airco-units. 

Trefwoorden: 
Installaties / wand/plafondafwerkingen 

Regelgeving 
De nagalmtijd in de groepsruimte mag maximaal 
0,7 seconde bedragen (in een lege ruimte geldt 
0,9 seconde). 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
Elke groepsruimte dient te beschikken over 
minimaal 6 dubbele WCD en 2 DATA-outlets. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Telefonie en datavoorzieningen in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te bepalen, uitgaande 
van CAT-6 bekabeling en VolP (Automatisering). 
(Email: 
automatisering@kinderopvanghumanitas.nl) 
 

Trefwoorden: 
Ventilatie 
 

Regelgeving 
De luchtvochtigheid van de verblijfsruimte dient 
te liggen tussen 40% en 60%. 
 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Ventilatie 

Regelgeving 
Kinderopvangvoorzieningen moeten beschikken 
over voldoende ventilatiecapaciteit, zoals 
aangegeven in het bouwbesluit. 
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Bron: 
Bouwbesluit 2012 
Luchtverversing 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Wasruimten en verschoningsruimten dienen een 
hogere capaciteit te hebben dan de minimale eis 
uit het bouwbesluit. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Elke verblijfsruimte moet individueel regelbaar 
zijn door middel van een thermostaat. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Ontwerptemperaturen: 

- groepsruimten 20 graden, ondergrens 17 
graden/bovengrens 25 graden; 

- slaapruimten 18 graden, ondergrens 15 
graden/bovengrens 22 graden; 

- sanitaire ruimten 22 graden, ondergrens 17 
graden/bovengrens 25 graden. 

 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
De lichtsterkte in sanitaire ruimten dient minimaal 
200 lux te bedragen. (daglicht lampen). 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 sanitair kinderen 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
De verlichtingssterkte dient minimaal 300 lux te 
bedragen. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Schakelmateriaal dient geplaatst te worden op 
een standaard hoogte. Dit geldt voor alle ruimten 
behalve de slaapruimten, tenzij anders 
aangegeven. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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00C Algemeen - Veiligheid   

 

  
Trefwoorden: 
Afwerking  

Regelgeving 
Vloeren in alle ruimten moeten splintervrij, 
stofvrij, goed reinigbaar en hygiënisch zijn. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

    Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl 
 
 

Trefwoorden: 
Afwerking  

Regelgeving 
Wanden in alle ruimten moeten splintervrij, stof 
vrij, goed reinigbaar en hygiënisch zijn. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

    Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl  
 
 

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Radiatoren moeten van het type paneelradiator 
zijn of moeten voorzien zijn van een standaard 
omkasting (Augustinus Interieur).  
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 
 

    Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Standaard radiatoren toepassen van het type 
Jaga Mini. 

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Garderobehaakjes moeten met de open zijde 
naar de muur geplaatst worden. Indien de 
haakjes tegen de muur zijn bevestigd moeten 
deze voorzien worden van een omtimmering van 
200 mm diep. 
 
 
 

      

      

trappen en balustraden inrichting, meubilair 

buitenterrein 

 

afwerking, veiligheid 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Boven de kapstokken dient een ruif gerealiseerd 
te worden. Garderobes mogen niet in de 
groepsruimte geplaatst worden. 
 
 

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Tussen garderobehaakjes moet minimaal 15 cm 
vrije ruimte zitten (h.o.h.). 
 

Bron: 
gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
    Dit mag gemeten worden in rechte afstand of in   
    driehoeksmeting. 

 
 

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Alle deuren die in het speelgebied van kinderen 
liggen, dienen te worden voorzien van 
vingerbeveiliging over de gehele hoogte van de 
deur. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Toe te passen kleuren/materialen: 
Elton Ellen Fingersafe, wit/Heutink 
Zie 099 Huisstijl.  
                                       

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Alle glasvlakken tot 1,4 meter dienen te worden 
voorzien van veiligheidsglas of –folie. 
De maatregelen dienen te voldoen aan NEN 
3569. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Te openen ramen, die gelegen zijn in het 
speelgebied van kinderen en met onderkant 
kozijn tussen 20 en 70 cm, moeten zijn voorzien 
van een raamboompje en kinderbeveiliging. 
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Aanwezige radiatoren in de speelruimte waar 
kinderen kunnen komen, dienen omtimmerd te 
worden. De aanwezige radiatorbuizen dienen 
omkleed te worden met isolatiemateriaal tot 
minimaal 1,5 meter. 
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1 
 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Radiatoren dienen omtimmerd te worden zonder 
verlies van verwarmingscapaciteit. 
Let bij de positionering in slaapkamers op de 
indeling van de ruimte. 
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Trefwoorden: 
Buitenterrein  

Regelgeving 
    Een buitenterrein dient omheind te zijn door een    
    hekwerk met een opstapmogelijkheid van min.  
    1,2 mtr. Afwezig tussen 20 en 70 cm boven de  
    grond. Er mogen geen scherpe punten aan de  
    bovenzijde geplaatst zijn. Een spijlenhekwerk  
    dient een minimum spijlafstand te hebben van 45  
    mm en een maximum van 89 mm. 

De opening tussen onderkant omheining en 
grond mag maximaal 50 mm bedragen. De 
maximale maaswijdte van gaas is 4 x 4 cm. 

    (EP144 = kindvriendelijke omheiningen voor  
    openbare ruimtes. 
    Geldig per 09-10-2012 
    Geldig tot en met 2017 en volgnummer 3) 

 
 

Bron: 
RI&E kinderopvang en peuterspeelzalen 
6.3 
 

    Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein  

Regelgeving 
Toegangspoorten dienen zelfsluitend te zijn, met 
hang- en sluitwerk dat niet door kinderen tot 4 
jaar te openen is. 
 

Bron: 
RI&E kinderopvang en peuterspeelzalen 
6.3 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Hekwerken dienen voorzien te zijn van een 
draaiknop met inkrijpvergrendeling. 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair  

Regelgeving 
Een kindergarderobe voor BSO hangt op 100 cm. 
Dit is de hoogte van de garderobehaak. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Garderobe 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er kan voor gekozen worden om een bankje 
onder de garderobe te plaatsen. 
Maatwerkoplossingen worden ontworpen door 
Augustinus Interieur. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair  

Regelgeving 
Een kindergarderobe voor KDV hangt op 90 cm. 
Dit is de hoogte van de garderobehaak. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Garderobe 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er kan voor gekozen worden om een bankje 
onder de garderobe te plaatsen. 
Maatwerkoplossingen worden ontworpen door 
Augustinus Interieur. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair  

Regelgeving 
Kant-en-klare speeltoestellen dienen te voldoen 
aan de gestelde eisen van de Voedsel- en Waren 
Autoriteit en dienen te zijn voorzien van een 
certificaat en logboek. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Babygroepen dienen ruimte te bieden aan een 
grondbox (Pikler) met daarin een passende mat, 
die ca. 30% van de groepsruimte beslaat. 
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Leverancier Kids F.Heutinx of Augustinus 
Interieur. 
 
 
 
 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair  

Regelgeving 
Unieke, ontworpen speeltoestellen dienen te 
voldoen aan de gestelde eisen van de Voedsel- 
en Waren Autoriteit en dienen te worden gekeurd 
door een door het VWA aangewezen 
keuringsinstituut.  
De speeltoestellen dienen te zijn voorzien van 
een certificaat en logboek. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan  

Regelgeving 
De deuren naar onderstaande ruimten worden 
voorzien van cilindersloten, waarbij het kantoor 
op een apart niveau in het sluitplan wordt 
opgenomen: 

- - berging 
- - kantoor 
- - personeelsruimte 
- - wasruimte  
- - technische ruimten 

 
Bron: 
Veiligheidsmanagement 
- 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Overige ruimten worden voorzien van loopsloten. 
Sanitaire cabines en/of toiletruimten worden 
voorzien van vrij-/bezetslot. 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan  

Regelgeving 
De entree van een kinderdagverblijf dient te 
worden voorzien van een codeslot (zie bijlage 1) 
op de tussendeur van het tochtportaal. Dit dient 
een elektrisch codeslot te zijn, aangesloten op de 
stuurinrichting van de BMC. De buitendeur wordt 
voorzien van een cilinderslot en een deurbel. 
Schellen worden geplaatst in de algemene 
verkeersruimte(n). 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
- 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Exacte installatie altijd in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te bepalen. 

Trefwoorden: 
Sleutelplan 

Regelgeving 
Deuren naar niet voor kinderen toegankelijke 
ruimten dienen afgesloten te worden met een 
bijzetslot of cilinderslot. Dit geldt voor 
bergruimten, keuken, toiletruimten MiVa en 
volwassenentoilet en kantoorruimte. Overige 
deuren worden voorzien van een loopslot. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle deurklinken worden geplaatst op standaard 
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Bijlage 1B 
 

hoogte (1050 mm). Bijzetsloten en cijfersloten 
worden geplaatst op 1,5 meter. 
 
 

Trefwoorden: 
 Toegankelijkheid 

Regelgeving 
Een kinderopvangvoorziening dient te voldoen 
aan de gestelde eisen van toegankelijkheid. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
Toegankelijkheid 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 

Regelgeving 
Een kindertrap voldoet aan de volgende 
maatvoering: 

- optrede maximaal 15 cm 
- aantrede minimaal 21 cm 
- breedte minimaal 110 cm 

De trap dient afsluitbaar te zijn aan boven- en 
onderzijde.  
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Trappen 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 

Regelgeving 
De opening tussen trapboom en trapafscherming 
mag niet groter zijn dan 5 cm. 
  

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Trappen 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 
 

Regelgeving 
Trappen dienen te zijn voorzien van een 
klapdeurtje met raamboompje aan boven- en 
onderzijde van de trap wanneer deze in het 
speelgebied van kinderen zijn gelegen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het klapdeurtje dient te zijn gemaakt van 
berkentriplex van 18 mm dik, geschilderd in RAL 
9010 en afgewerkt met een darde transparante 
laklaag. 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 
 

Regelgeving 
Trappen dienen te zijn voorzien van een extra 
kinderleuning op 60 cm, wanneer de trap door 
kinderen gebruikt wordt. 
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Aan de boven- en/of onderzijde dient de trap 
afgesloten te kunnen worden door een poortje 
met raamboompje. 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 
 

Regelgeving 
Trappen dienen dicht te zijn, met behulp van 
stootborden. Traptreden dienen voorzien te zijn 
van anti-slip profiel. 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 
 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 
 

Regelgeving 
Balustraden langs de trap en vloerranden dienen 
minimaal 1.00 meter hoog te zijn.  
Hierin mogen geen opstapmogelijkheden 
aanwezig zijn tussen 20 en 70 cm. 
De spijlafstand in een balustradehek mag in de 
onderste 70 cm niet groter zijn dan 10 cm. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Balustraden langs trappen en vloerranden dienen 
minimaal 1.30m hoog te zijn. Voorkeur 
Kinderopvang Humanitas naar 1.50m hoogte.  
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 
 

Regelgeving 
Vloerafscheidingen dienen te voldoen aan 
dezelfde eisen die gesteld worden aan onderwijs. 
 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Balustraden langs trappen en vloerranden dienen 
minimaal 1,30m hoog te zijn. Voorkeur 
Kinderopvang Humanitas naar 1,50m hoogte. 

 
Trefwoorden: 
Verlichting  
 

 
Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
  

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting  
 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen afgeschermd te 
worden tegen verblinding. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen op hun rug 
liggen dient een anti-verblindingsplaat toegepast 
te worden. Hiervoor mag gebruik gemaakt 
worden van een opaalplaat of een diffuser. 
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00D Algemeen - Wet kinderopvang 

 

  
Trefwoorden: 
Algemeen 
 

Regelgeving 
Uitgangspunt m.b.t regelgeving: 
‘Bijeenkomstfunctie voor opvang van kinderen < 
4 jaar ” 
 
Kinderopvang wordt in het bouwbesluit 
omschreven onder de noemer: 
Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang: 
bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig 
opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden 
van kinderen die het basisonderwijs nog niet 
hebben beëindigd. 
Kinderopvang voor kinderen vanaf 4 jaar (BSO) 
valt hier ook onder. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein  
 

Regelgeving 
Voor buitenschoolse opvang beschikt een 
kindercentrum over een bij voorkeur 
aangrenzende, voor kinderen veilige en 
toegankelijke, vaste en op de leeftijd tassend 
ingerichte buitenspeelruimte, met een oppervlak 
van minimaal 3,5 m2 BVO per kind.  
In het geval een buitenruimte niet aangrenzend 
is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en 
veilig bereikbaar. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
7 Buitenspeelterrein 
 
 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenspeelruimte wordt ontworpen en 
gecoördineerd door Kompan BV. 

 



19 

 

Trefwoorden: 
Buitenterrein  
 

Regelgeving 
Voor dagopvang 0-4 jarige beschikt een 
kindercentrum over aangrenzende, voor kinderen 
veilige en toegankelijke, op de leeftijd passend 
ingerichte buitenspeelruimte, met een oppervlak 
van minimaal 3,5 m2 BVO per kind. Voor BSO 
geldt, als een buitenruimte niet aangrenzend is, 
is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en 
veilig bereikbaar. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
7 Buitenspeelterrein 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenspeelruimte wordt ontworpen en 
gecoördineerd door Kompan BV. 

Trefwoorden: 
Daglicht, Zonlicht 
 

Regelgeving 
Alle ruimten die bestemd zijn voor 
(spel)activiteiten moeten de beschikking hebben 
over daglicht. Het daglichtoppervlak dient 
minimaal 0,5 m2 groot te zijn of 5% van het 
vloeroppervlak. 
(Hieronder vallen NIET slaapruimten en sanitaire 
ruimten). 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Slaapkamers dienen te zijn voorzien van 
spuimogelijkheden conform de eisen van het 
bouwbesluit. Spuivoorziening en spuicapaciteit  
te bepalen volgens NEN 1087 en daglicht 
toetreding. 
 

Trefwoorden: 
Groepsgrootte 
 

Regelgeving 
In de leeftijd van 8 tot 12 jaar mogen maximaal 
dertig kinderen gelijktijdig aanwezig zijn in de 
basisgroep.  
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
4.2 Buitenschoolse Opvang 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Groepsgrootte 
 

Regelgeving 
In de leeftijd van 4 tot 12 jaar mogen maximaal 
twintig kinderen gelijktijdig aanwezig zijn in de 
basisgroep. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
4.2 Buitenschoolse Opvang 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Groepsgrootte 
 

Regelgeving 
In de leeftijd tot en met drie jaar mogen maximaal 
zestien kinderen gelijktijdig aanwezig zijn in de 
stamgroep, waaronder ten hoogste acht kinderen 
in de leeftijd tot één jaar.  
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
3.1b Dagopvang 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Groepsgrootte 
 

Regelgeving 
In de leeftijd tot één jaar mogen maximaal twaalf 
kinderen gelijktijdig aanwezig zijn in de 
stamgroep. 
 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
3.1a Dagopvang 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 
 

Regelgeving 
Elke kinderopvangvoorziening dient te 
beschikken over een centrale keukenvoorziening 
voor het bereiden van voedsel en het reinigen 
van vaat. 
 

Bron: 
Herziene Bouwbesluit 2012 
 

    Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle keukens en pantry’s moeten worden 
uitgevoerd conform: 
Zie 099 Huisstijl en Huisstijl Augustinus. 
 

Trefwoorden: 
Ventilatie 
 

Regelgeving 
Een kinderopvangvoorziening dient de 
beschikken over een spuivoorziening. Dit geldt 
voor alle verblijfsruimten. 
 
Spuimogelijkheden conform de eisen van het 
bouwbesluit. Spuivoorziening en spuicapaciteit  
te bepalen volgens NEN 1087. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Voor kinderen tot 1,5 jaar is een aparte 
slaapruimte aanwezig, ingericht op het aantal 
kinderen. Deze ruimte mag geen andere functie 
hebben.  
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
6 Slaapruimten 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In de deur dient een glasvlak toegepast te 
worden op een hoogte van ca. 1500 mm. De 
verlichting dient dimbaar uitgevoerd te worden 
met de bediening aan de buitenzijde van de 
slaapkamer. 
Slaapkamer ramen voorzien van verduistering- 
en rolgordijnen. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke 
vaste groepsruimte. In totaal moet er per kind 
minimaal 3,5 m2 BVO passend ingerichte 
speelruimte zijn.  
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
5.1 Verblijfsruimten 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het beleid ‘Kindercentrumbreed werken’ 
stimuleert het gebruik van kleine stamgroepen, 
aangevuld met een centrale speelruimte voor alle 
groepen. Deuren dienen te worden voorzien van 
(grote) glasvlakken. 
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Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Een verblijfsruimte voor nieuwbouw dient 
minimaal 10 m2 groot te zijn bij nieuwbouw. Dit 
geldt voor alle verblijfsruimten, met uitzondering 
van slaapruimten/bergingen en washok. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
Afd. 4.6 Verblijfsruimten 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 

Regelgeving 
De keuken en/of pantry mag niet in directe relatie 
staan met de verschoonruimte of sanitaire ruimte. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.6 Keuken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

   Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

001 Entree  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Vloeren in de entree en buggyruimten moeten 
vuil en water opnemen, zonder nat en glad te 
worden. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl. 
 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Indien de toegang van het kindercentrum via het 
speelterrein loopt, dient deze voorzien te zijn van 
een dubbel, zelfstuitend hekwerk. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.3 Toegangsroute 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er hoeft geen dubbel hekwerk geplaatst te 
worden indien de eerste poort zelfstuitend is 
uitgevoerd met een kindveilige sluiting (draai-
knijp sluiting. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
De toegangsroute van de openbare weg tot de 
(hoofd)entree van het kindercentrum dient 
verhard te zijn.  
De breedte is minimaal 1,2 meter. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
1.3 Toegangsroute 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Indien de toegang direct aan de openbare weg 
ligt dient er een ‘dranghek’ aan de stoeprand 
geplaatst te worden zodat de kinderen niet de 
straat op kunnen rennen. 
 
 
 
 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Er dient voldoende bergruimte aanwezig te zijn 
voor het stallen van buggy’s, kinderwagens en 
autostoeltjes/maxi-cosi’s.  
Deze ruimte dient aan te sluiten aan de 
entreehal. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.3 Entree 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
Beleid is dat de buggy’s overdag niet gestald 
worden op de locatie, de grootte van de 
buggyruimte mag dan ook beperkt worden. 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan 

Regelgeving 
De entreedeur moet voorzien zijn van een 
cilinderslot en een (elektrisch) codeslot (zie 
bijlage 1) op 1,5 meter hoogte. Hier kan ook een 
intercomsysteem toegepast worden. 
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Op de voordeur of in het tochtportaal dient een 
cijfercodeslot (zie bijlage 1) te komen. Bij de 
voordeur of in het tochtportaal dient tevens een 
deurbel aanwezig te zijn, die in het hele pand te 
horen is. 
Sluitplan/toegangscontrole altijd in overleg met 
Kinderopvang Humanitas opstellen. 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan 

Regelgeving 
De entree van een kinderdagverblijf dient te 
worden voorzien van een codeslot (zie bijlage 1) 
op de tussendeur van het tochtportaal. Dit dient 
een elektrisch codeslot te zijn, aangesloten op de 
stuurinrichting van de BMC.  
De buitendeur wordt voorzien van een cilinderslot 
en een deurbel. Schellen worden geplaatst in de 
algemene verkeersruimte(n). 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
- 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Exacte installatie altijd in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te bepalen. 
 

Trefwoorden: 
Toegankelijkheid  

Regelgeving 
De bel- of intercominstallatie dient op een hoogte 
van 95 cm geplaatst te worden, zodat kinderen 
zelfstandig aan kunnen bellen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.1 Entree 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Toegankelijkheid  

Regelgeving 
Bij voorkeur zijn er in een kindercentrum geen 
niveauverschillen hoger dan twee cm aanwezig. 
Indien deze wel aanwezig zijn dienen deze te 
worden vormgegeven door een hellingbaan of 
trap.  (trap weghalen).  
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.1 Entree 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Toegankelijkheid  

Regelgeving 
Aan beide zijden van de toegangsdeur dient een 
vrije ruimte aanwezig te zijn van 1,5 x 1,5 mtr. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.1 Entree 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Toegankelijkheid  

Regelgeving 
De toegangsdeur dient een vrije doorgang 
hebben van minimaal 85 cm met een 
openingshoek van minimaal 90 gr. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De toegangsdeur dient een vrije doorgang 
hebben van minimaal 90 cm met een 
openingshoek van minimaal 90 gr. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
De entreehal mag niet in directe verbinding staan 
met een gebruiksruimte. De 
entreehal/buggyruimte moet voorzien zijn van 
een tochtportaal. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.1 Entree 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Verlichting  

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. Indien het verlichtingsarmatuur 
uitgevoerd is in opbouw dient het armatuur 
voorzien te zijn van een buisomhulsel. 
 
 
 
 
 
 
 

002 Buggyruimte  
  
Trefwoorden: 
Afwerking  
 

Regelgeving 
Vloeren in de entree en buggyruimte moeten vuil 
en water opnemen, zonder nat en glad te 
worden. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl. 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 
 

Regelgeving 
Er dient voldoende bergruimte aanwezig te zijn 
voor het stallen van buggy’s, kinderwagens en 
autostoeltjes/maxi-cosi’s. 
Deze ruimte dient aan te sluiten aan de 
entreehal. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.1 Entree 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Beleid is dat de buggy’s overdag niet gestald 
worden op de locatie, de grootte van de 
buggyruimte mag dan ook beperkt worden. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
De entreehal mag niet in directe verbinding staan 
met een gebruiksruimte. De entreehal/buggy-
ruimte moet voorzien zijn van een tochtportaal. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.1 Entree 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 
 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. Indien het verlichtingsarmatuur 
uitgevoerd is in opbouw dient het armatuur 
voorzien te zijn van een buis-omhulsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

003 Centrale speelhal  
  
Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 
 

Regelgeving 
Een kindergarderobe voor BSO hangt op 100 cm. 
Dit is de hoogte van de garderobehaak. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Garderobe 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er kan voor gekozen worden om een bankje 
onder de garderobe te plaatsen. 
Maatwerkoplossingen worden ontworpen door 
Augustinus Interieur. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 
 

Regelgeving 
Een kindergarderobe voor KDV hangt op 90 cm. 
Dit is de hoogte van de garderobehaak. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Garderobe 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er kan voor gekozen worden om een bankje 
onder de garderobe te plaatsen. 
Maatwerkoplossingen worden ontworpen door 
Augustinus Interieur. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 
 

Regelgeving 
De garderobe grenst direct aan de groepsruimte. 
De garderobe mag niet in de groepsruimte 
liggen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Garderobe 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Garderobes worden ontworpen door Augustinus 
Interieur. 
Indien catalogus-garderobes worden toegepast 
(besteksmatig) dient dit in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te gebeuren. 
 

Trefwoorden: 
Installaties 
 

Regelgeving 
Elke groepsruimte dient te beschikken over 
minimaal zes dubbele WCD en twee DATA-
outlets. 
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Bron: 
Bouwbesluit 2012 
- 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
Telefonie en datavoorzieningen in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te bepalen, uitgaande 
van CAT-6 bekabeling en VolP. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
Draai- of kiepramen die geopend kunnen worden 
door kinderen, op een hoogte van minder dan 85 
cm boven de vloer of een podium, dienen te zijn 
voorzien van een uitvalbeveiliging of 
kierstandhouder. Het systeem mag niet door 
kinderen te gebruiken zijn. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle ramen waar enig risico voor kinderen te 
verwachten is, dienen te worden voorzien van 
uitvalbeveiliging of kierstandhouders. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
De groepsruimte dient bij nieuwbouw in de 
buitengevel voorzien te zijn van ramen op 
kindhoogte. Onderkant kozijn mag hierbij niet 
hoger liggen dan 60 cm. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Bij babygroepen dient rekening gehouden te 
worden met een prikkelarme omgeving (uitzicht 
naar buiten beperken). 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een leef-/groepsruimte heeft een vrije hoogte van 
tenminste 2,6 mtr bij nieuwbouw. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het is wenselijk om verschillende plafondhoogtes 
te hanteren in de ruimte. Op deze manier kunnen 
verschillende ‘hoeken’ worden gecreëerd. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 
 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. Indien het verlichtingsarmatuur 
uitgevoerd is in opbouw dient het armatuur 
voorzien te zijn van een buis-omhulsel. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 
 

Regelgeving: 
Verlichtingsarmaturen dienen afgestemd te 
worden tegen verblinding. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen op hun rug 
liggen dient een anti-verblindingsplaat toegepast 
te worden. Hiervoor mag gebruik gemaakt 
worden van een opaalplaat of een diffuser. 
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004 Kantoorruimte  
  
Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een kantoorruimte dient te voldoen aan de door 
ARBO gestelde vigerende eisen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.8 Kantoorruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een kantoorruimte dient voldoende daglicht en 
uitzicht te hebben, volgens de gestelde eisen in 
het bouwbesluit. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.8  

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een kantoorruimte dient afsluitbaar te zijn en niet 
zelfstandig door kinderen te openen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.8 Kantoorruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een kantoorruimte dient een (zicht)relatie te 
hebben met de entree/gang.  
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.8 Kantoorruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Indien het kantoor ook als vergaderruimte wordt 
gebruikt, dient het oppervlak minimaal 12 m2 te 
bedragen, op basis van vier personen. 
(Voor elke persoon extra dient één m2 extra 
gerealiseerd te worden). Er dient een 
pauzeruimte aanwezig te zijn. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.8 Kantoorruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Een en ander conform de Arbo-wetgeving. 
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Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
In een kindercentrum dient minimaal een 
kantoorruimte aanwezig te zijn voor één 
werkplek. Deze ruimte dient minimaal 10 m2 
groot te zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.8 Kantoorruimte 
 
 
Kantoorruimte op Locatie      
 
 

                                      

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Een kantoorruimte dient minimaal 12 m2 groot te 
zijn. 
 
 
Minimaal drie CAT-6 aansluitingen (tel 045-
615329). 
Iedere groepsruimte voorzien van CAT-6 
bekabeling (dit geldt alleen voor ruimtes waar te 
verwachten is dat medewerkers daar gaan 
werken op termijn of waar kinderen met een pc 
gaan spelen hieronder verstaan wij onder 
anderen 
Personeelsruimte en BSO-ruimtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

005 Personeelsruimte  
  
Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een personeelsruimte dient voldoende daglicht 
en uitzicht te hebben, volgens de gestelde eisen 
in het bouwbesluit. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een personeelsruimte dient afsluitbaar te zijn en 
niet zelfstandig door kinderen te openen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas  
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een personeelsruimte mag gelegen zijn aan een 
centrale speelhal. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een personeelsruimte mag niet gelegen zijn aan 
een groepsruimte. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een personeelsruimte mag gecombineerd 
worden met een centrale keuken of pantryblokje. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Indien de personeelsruimte ver weg ligt van een 
keukenvoorziening, dient een eenvoudig 
pantryblokje in de personeelsruimte opgenomen 
te worden voor het bereiden van koffie en thee 
en voorzien te zijn van een tafelmodel koelkast. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Elk kindercentrum dient te beschikken over een 
personeelsruimte van minimaal 12 m2 groot. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 
 
 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Indien de personeelsruimte ook als 
vergaderruimte wordt gebruikt, dient het 
oppervlak minimaal 12 m2 te bedragen, op basis 
van vier personen. 
(Voor elke persoon extra dient één m2 extra 
gerealiseerd te worden). BSO inpandig kan ook 
gebruikt worden als vergaderruimte. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.9 Personeelsruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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006 Sanitaire ruimte personeel  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 
 

Regelgeving 
Wanden in natte ruimten moeten goed reinigbaar 
en hygiënisch zijn. Voegen mogen maximaal drie 
mm breed zijn. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, sanitair 
 

Regelgeving 
Een toiletruimte dient te beschikken over een 
fonteintje en het nodige sanitaire beslag. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.10 Sanitair personeel 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Toegankelijkheid  
 

Regelgeving 
Tenminste één toilet dient uitgevoerd te zijn als 
invalidetoilet (MiVa) en dient toegankelijk te zijn 
voor bezoekers. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.10 Sanitair personeel 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Dit hoeft geen aparte toiletruimte te zijn, maar de 
MiVa-toilet kan tevens ingezet worden als 
personeelstoilet.  
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Indien er mannen en vrouwen werken dient er 
een apart herentoilet aanwezig te zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.10 Sanitair personeel 

 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De voorruimte van de gescheiden toiletten mag 
wel samenvallen. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Indien een kindercentrum meerdere verdiepingen 
telt, dient op iedere verdieping minimaal één 
toilet aanwezig te zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.10 Sanitair personeel 

 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (kantoor, personeel, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een kinderopvangvoorziening dient te 
beschikken over minimaal twee toiletruimten. Er 
zal minimaal één toiletruimte per 20 personen 
aanwezig moeten zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
007 Centrale keuken  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Wanden in natte ruimten moeten goed reinigbaar 
en hygiënisch zijn. Voegen mogen maximaal  
3 mm breed zijn. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement  
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
In keukens en/of pantry’s die toegankelijk zijn 
voor kinderen, dient de watertemperatuur 
begrensd te zijn tot 38 graden. (schuifpoortje 
voor de keuken/n.v.t bij BSO) 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.6 Keuken 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Wanden dienen tot minimaal 1,5 meter afgewerkt 
te zijn met tegelwerk. De ruimte tussen werkblad 
en bovenkastjes dient volledig betegeld en 
afgekit te worden. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.6 Keuken 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
- 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s worden volledig in het 
bestek opgenomen, incl. apparatuur en 
aansluitpunten (WCD voor apparatuur en 
minimaal vier vrije WCD). 
Zie huisstijl/materialenstaat Kinderopvang 
Humanitas. 
 
 

    



32 

 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Voor een kinderkookcafé geldt onderstaande: 

- - Ontwerp door Augustinus Interieur 
- - Zie huisstijl/materialenstaat 
- - Afmeting kook (schier-)eiland met   
-   aangrenzende bar en kastenwand. 
- - Kastenwand voorzien van servieskast(en)  
-   en/of apothekerskast(en). 
- - Vaatwasser (Siemens SN64E005EU) 
- - Koel- en vriescombinatie (Siemens   
-   KI28SA50) 
- - 2/4 Pits kookplaat (Siemens      
-   ET645GE11E) 
- - Vlakschermkap (Siemens L128013) 
- - Oven (Siemens HB11AB520 RVS) 
- - Magnetron (LG 850W) 
- - Spoelbak met thermostaatkraan 
- - Boiler met temperatuurbegrenzer    
-   (microventiel) 

 
Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 
 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s worden volledig in het 
bestek opgenomen, incl. apparatuur en 
aansluitpunten (WCD voor apparatuur en 
minimaal vier vrije WCD) 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Voor baby- en peutergroepen geldt 
onderstaande. 

- - Ontwerp door Augustinus Interieur 
- - Zie huisstijl/materialenstaat 
- - Afmeting minimaal vier onder- en   
-   bovenkasten. 
- - Vaatwasser (Siemens SN64E005EU) 
- - Onderbouw koelkast (Siemens  
-   KUL15LA50) 
- - Magnetron (LG 850W) 
- - Spoelbak en thermostaatkraan  
- - Boiler met temperatuurbegrenzer  
-   (microventiel) 

 
Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Keuken en pantry’s die voor kinderen 
toegankelijk zijn, bijv. een kinderkookcafé, dienen 
te zijn voorzien van kindersluitingen op de 
onderkastjes en laden. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Keukens dienen besteld te worden bij Augustinus 
Interieur, apparatuur is van het merk Siemens of 
LG. Zie ook 099 Huisstijl. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 
 

Regelgeving 
Kookplaten in de keuken dienen te zijn voorzien 
van kinderbeveiliging. 
Bij voorkeur inductiekookplaat toepassen, 
gaskookplaten zijn NIET toegestaan. 
Indien in een bestaande situatie geen 
kinderbeveiliging aanwezig is, dient een 
pannenrekje geplaatst te worden. 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Keukens dienen te worden besteld bij Augustinus 
Interieur, apparatuur is van het merk Siemens of 
LG. Zie ook 099 Huisstijl. 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
In de directe nabijheid van de centrale keuken 
dient een voedingsmiddelenberging aanwezig te 
zijn van 4 m². 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan 
 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s dienen afgesloten te worden 
met een klapdeurtje/schuifpoortje met 
raamboompje met slot.  Het klapdeurtje dient 
minimaal 900 mm breed te zijn. 
De hoogte van het klapdeurtje dient 1150 mm 
hoog te zijn, met onderkant klapdeurtje 50 mm. 
Indien het ontwerp dit aangeeft mag de keuken 
afgesloten worden met een standaard deur met 
glasvlak en cilinderslot/bijzetslot. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het klapdeurtje/schuifpoortje dient te zijn 
gemaakt van berkentriplex van 18 mm dik, 
geschilderd RAL 9010 en afgewerkt met een 
harde transparante laklaag. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
De vrije doorgang naar een keuken en/of pantry 
dient minimaal 850 mm te bedragen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.6 Keuken 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw, dient de armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
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008 Wasruimte  
  
Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
Wasruimten dienen permanent geventileerd te 
worden. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Wasruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Een wasruimte dient te zijn  voorzien van een 
verhoogde opstelplaats voor wasmachine en –
droger.  Hoogte van de sokkel dient 500 mm te 
zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Wasruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Wasruimten dienen afsluitbaar te zijn en niet 
zelfstandig te openen door kinderen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Wasruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Indien een kindercentrum meerdere verdiepingen 
heeft, verdient het de voorkeur op elke verdieping 
te voorzien in een werkkast. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Werkkast 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
De wasruimten dient te zijn voorzien van 
voldoende vrije ruimte en aflegruimte.  
Oppervlakte dient minimaal 6 m² te zijn. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
3.7 Wasruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De wasruimte dient te worden voorzien van een 
vaste verhoging van 500 mm i.v.m. opstelhoogte 
van de apparatuur. 
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Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk.   Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw, dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

009 Groepsruimte/Leefruimte  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Aan de buitenzijde van de 
groepsruimte/verkeersruimte naar het 
buitenterrein in het straatwerk een 
schoonloopmat opnemen.  In de groep dient een 
(uitneembare) droogloopmat opgenomen te 
worden in het vloerplan. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
- 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alternatief mag ook een spaghettimat en 
schraaprooster aan de buitenzijde opgenomen 
worden, beiden dienen uitneembaar te zijn. 
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 
 

Regelgeving 
Een groepsruimte dient te beschikken over een 
beschermde vluchtroute 
 
Of over twee, elkaar niet-kruisende vluchtwegen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 
 

Regelgeving 
Unieke, ontworpen speeltoestellen dienen te 
voldoen aan de gestelde eisen van de Voedsel- 
en waren Autoriteit en dienen te worden door een 
door het VWA aangewezen keuringsinstituut. 
De speeltoestellen dienen te zijn voorzien van 
een certificaat en logboek. 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Kant en klare speeltoestellen dienen te voldoen 
aan de gestelde eisen van de Voedsel- en Waren 
Autoriteit en dienen te zijn voorzien van een 
certificaat en logboek. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Babygroepen dienen ruimte te bieden aan een 
grondbox (Pikler) die ca. 30 % van de groep 
beslaat. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Er dient per stamgroep een aankleedtafel 
aanwezig te zijn, inclusief warm en koud 
stromend water, voor kinderen tot 4 jaar. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Regiokantoor Niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Per twee groepen mag er één aankleedmeubel 
geplaatst worden.  Aankleedtafels dienen te 
voldoen aan de gestelde ergonomische eisen. 
Alle aankleedtafels worden ontworpen door 
Augustinus Interieur of dienen geleverd te 
worden door Heutink. De aankleedtafel dient te 
beschikken over elektra en water aan- en afvoer. 
Baby/peutergroepen aparte verschoonplek.  Er 
dient altijd zicht te zijn op de groep (raam/deur). 
Tevens dienen er vakkenkasten aanwezig te zijn 
voor de mandjes van de kinderen. 
 
CAT-6 aansluiting voor frankeermachine. 
In de vergaderruimte dubbele CAT-6 aansluiting 
t.b.v. vergadertelefoon en laptop. 

   Alle datakabels worden centraal in een       
   patchkast genummerd afgewerkt. 

De patchkast wordt geplaatst  buiten het bereik 
van kinderen. Het liefst in een ruimte die niet 
publiek toegankelijk is (toegang dient 
gewaarborgd te zijn). De patchkast is voorzien 
van een 230v aansluiting. 
 
 

Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
Elke groepsruimte dient te beschikken over 
minimaal zes dubbele WCD en twee DATA-
outlets. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
- 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
Telefonie en datavoorziening in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te bepalen, uitgaande 
van CAT-6 bekabeling en VoIP (automatisering) 
Dect  zenders worden geplaatst in onderling 
overleg met de afdeling Automatisering (045-
5615329). 
De kabels ten behoeve van de Dect zender is 
CAT-6. Bij de Dect zender is tevens een 230 v 
aansluiting voorhanden. Data en elektra 
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kabelgoten dienen gescheiden te lopen van 
elektra. Indien kabelgoten worden gebruikt zijn 
deze van metaal met deksel en met 
compartimentering. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Draai- en kiepramen die geopend kunnen worden 
door kinderen, op een hoogte van minder dan 85 
cm boven de vloer of een podium, dienen te zijn 
voorzien van een uitvalbeveiliging of 
kierstandhouder. 
Het systeem mag niet door kinderen te gebruiken  
zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle ramen waar enig risico voor kinderen te 
verwachten is dienen te worden voorzien van 
uitvalbeveiliging of kierstandhouders. 
Slaapkamer ramen voorzien van verduistering- 
en rolgordijnen. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
De groepsruimte dient bij nieuwbouw in de 
buitengevel voorzien te zijn van ramen op 
kindhoogte.  Onderkant kozijn mag hierbij niet 
hoger liggen dan 60cm. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Bij de babygroepen dient rekening gehouden te 
worden met een prikkelarme omgeving. (uitzicht 
naar buiten beperken) 
Gesitueerd op de begane grond. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimten (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
De groepsruimte voor BSO dient bij voorkeur 
gesitueerd te zijn op de begane grond, in 
verband met mobiliteit en zelfredzaamheid. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair)  

Regelgeving 
De groepsruimte voor baby’s, dreumesen en 
peuters dient gesitueerd te zijn op de begane 
grond, in verband met mobiliteit en 
zelfredzaamheid. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Indien een peutergroep op de verdieping 
gesitueerd is, zal er op de verdieping ook een 
buitenruimte aanwezig moeten zijn. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair)  

Regelgeving 
Een leef-/groepsruimte heeft een vrije hoogte van 
tenminste 2,6 meter bij nieuwbouw. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 3.3 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het is wenselijk om verschillende plafondhoogtes 
te hanteren in de ruimte.  Op deze manier 
kunnen verschillende ‘hoeken’ worden 
gecreëerd.  
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke 
vaste groepsruimte.  In totaal moet er een kind 
minimaal 3,5 m² BVO passend ingerichte 
speelruimte zijn, daaronder mede inbegrepen 
passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimten 
buiten de groepsruimte. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
5.1 Verblijfsruimten 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het open-deuren beleid stimuleert het gebruik 
van andere ruimtes binnen het kindercentrum. 
Deuren dienen te worden voorzien van (grote) 
glasvlakken. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving: 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen, dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. Indien het verlichtingsarmatuur 
uitgevoerd is in opbouw, dient het armatuur 
voorzien te zijn van een buis-omhulsel. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen afgeschermd te 
worden tegen verblinding. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen op hun rug 
liggen, dient een anti-verblindingsplaat toegepast 
te worden. 
Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van een 
opaalplaat of een diffusor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010 Verblijfsruimte  
  
Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
Elke groepsruimte dient te beschikken over 
minimaal zes dubbele WCD en twee DATA-
outlets. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2003 
- 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Telefonie en datavoorzieningen in overleg met 
kinderopvang Humanitas te bepalen, uitgaande 
van CAT-6 bekabeling en VoIP. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Draai- en kiepramen die geopend kunnen worden 
door kinderen, op een hoogte van minder dan 85 
cm boven de vloer of een podium, dienen te zijn 
voorzien van een uitvalbeveiliging of 
kierstandhouder. 
Het systeem mag niet door kinderen te gebruiken 
zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3. Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle ramen waar enig risico voor kinderen te 
verwachten is dienen te worden voorzien van 
uitvalbeveiliging of kierstandhouders. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimten (activiteiten, spel, sanitair) 

Regelgeving 
De groepsruimte dient bij nieuwbouw in de 
buitengevel voorzien te zijn van ramen op 
kindhoogte. Onderkant kozijn mag hierbij niet 
hoger zijn dan 60 cm. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Bij babygroepen dient rekening gehouden te 
worden met een prikkelarme omgeving (uitzicht 
naar buiten beperken). 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair ) 

Regelgeving 
Een leef-/groepsruimte heeft een vrije hoogte van 
tenminste 2,6 meter bij nieuwbouw. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het is wenselijk om verschillende plafondhoogtes 
te hanteren in de ruimte.  Op deze manier 
kunnen verschillende ‘hoeken’ worden 
gecreëerd. 
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Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk.  Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw, dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 Slaapkamer  
  
Trefwoorden: 
Afwerking, veiligheid 

Regelgeving 
Wandcontactdozen dienen op min. 1,7 meter 
hoogte geplaatst te zijn. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Deze wandcontactdozen zijn bedoeld voor 
wandarmaturen. 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 

Regelgeving 
Een groepsruimte dient te beschikken over een 
beschermde vluchtroute of over twee, elkaar niet 
kruisende vluchtwegen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Een slaapruimte dient bij voorkeur te beschikken 
over twee vluchtwegen. 
 
Dit is geen harde eis, vluchten mag ook middels 
het ‘bazenkamerprincipe’ geschieden. 
 

Trefwoorden: 
Brandveiligheid, compartimentering 

Regelgeving 
Elke slaapruimte dient binnen een 
subbrandcompartiment te liggen, met een 
WBDBO van 30 minuten. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De slaapkamer dient altijd gelegen te zijn in een 
beschermd subbrandcompartiment.  Bij voorkeur 
geen drangers op slaapkamerdeuren toepassen 
(kleefmagneten bij nieuwbouw). 
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Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Kinderbedjes (ledikantje en 
stapelbed/hoogslaper) dienen te voldoen aan de 
eisen die gesteld zijn door de Voedsel- en Waren 
Autoriteiten en dienen gecertificeerd te zijn. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Bedjes worden geleverd door Heutink of 
Augustinus Interieur. 
 

Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
De temperatuur in slaapruimten dient gem. 18 
graden te zijn.  De temperatuur dient altijd tussen 
15 en 22 graden te liggen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal  
3.4 Slaapruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Een slaapkamer dient in direct contact te staan 
met de groepsruimte d.m.v. een deur, of dient in 
de directe nabijheid van de groep te zijn gelegen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Indien een slaapkamer niet direct aan de 
groepsruimte grenst, moet er een 
intercom/babyfoon toegepast worden. In de deur 
dient een glasvlak toegepast te worden op een 
hoogte van ca. 1500 mm. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Er dient een slaapplaats aanwezig te zijn voor 
kinderen van 1,5 tot 4 jaar.  Deze ruimte mag 
buiten de rusttijden een andere functie hebben. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het rusten van peuters vindt plaats in de 
groepsruimte.  Er worden geen aparte 
slaapkamers gerealiseerd bij peutergroepen, wel 
mag gebruik gemaakt worden van een aparte 
activiteitenruimte die gekoppeld is aan de 
groepsruimte (de m² mogen meegeteld worden in 
de activiteitenruimte). 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Bij gebruik van enkele bedjes dient een ruimte 
aanwezig te zijn van 1,7 m² per bed. 
Bij het gebruik van stapelbedden dient dit 2,0 m² 
te zijn per bed. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
In een slaapruimte voor kinderen tot 18 maanden 
mogen maximaal het aantal kindplaatsen per 
groep tegelijk slapen (negen kinderen). 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Per groep dient een slaapkamers aanwezig te 
zijn voor het aantal kinderen, bij twee groepen 
mogen dit drie slaapkamers zijn, waarvan één 
gedeeld wordt door twee groepen. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair)  

Regelgeving 
De afstand tussen twee tegenover elkaar 
gelegen bedjes dient minimaal 60 cm te 
bedragen. 
Bij stapelbedjes dient dit 80 cm te zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De vrije ruimte tussen twee tegenover elkaar 
gelegen bedjes dient bij voorkeur 80 cm te 
bedragen. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een kindercentrum dient te beschikken over een 
aparte slaapruimte voor twee kinderen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Deze eis is geen verplichting 
 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
In een slaapruimte voor kinderen van 1,5 tot 4 
jaar mogen maximaal het aantal kinderen van 
deze groep kinderen tegelijk slapen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.4 Slaapruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In geval van een rustruimte is dit lid niet van 
toepassing. 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Voor kinderen van 1,5/2 jaar is een aparte 
slaapruimte aanwezig, ingericht op het aantal 
kinderen.  Deze ruimte mag geen andere functie 
hebben. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
6 Slaapruimten 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In de deur dient een glasvlak toegepast te 
worden op een hoogte van ca. 1500 mm.  De 
verlichting dient dimbaar uitgevoerd te worden 
met de bediening aan de buitenzijde van 
slaapkamer. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
Slaapruimten dienen minimaal 5 m² groot te zijn 
bij nieuwbouw. 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
Afd. 4.6 Verblijfsruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Slaapruimten dienen zo gedimensioneerd te 
worden dat er minimaal drie, bij voorkeur vier/vijf, 
stapelbedden in de ruimte passen. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen afgeschermd te 
worden tegen verblinding. 
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Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen op hun rug 
liggen dient de anti-verblindingsplaat toegepast 
te worden.  Hiervoor mag gebruik gemaakt 
worden van een opaalplaat of een diffusor. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk.  Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Schakelmateriaal dient geplaatst te worden op 
een standaard hoogte van 1,05 meter. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Schakelmateriaal van de dimbare verlichting in 
de slaapkamer plaatsen aan de buitenzijde van 
de slaapruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 Pantry  

  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Wanden in natte ruimten moeten goed reinigbaar 
en hygiënisch zijn. Voegen mogen maximaal drie 
mm breed zijn. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Wanden dienen tot minimaal 1,5 meter afgewerkt 
te zijn met tegelwerk. De ruimte tussen werkblad 
en bovenkastjes dient volledig betegeld en 
afgekit te worden. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
3.6 Keuken 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl. 

Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Keuken en pantry’s worden volledig in het bestek 
opgenomen, incl. apparatuur en aansluitpunten 
(WCD voor apparatuur en minimaal vier vrije 
WCD) 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
- 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas: 
Voor een kinderkookcafé geldt onderstaande: 

- - Ontwerp door Augustinus Interieur. 
- - Afmeting kook(schier-)eiland met   
-   aangrenzende bar en kastenwand. 
- - Kastenwand voorzien van servieskast(en)  
-   en/of apothekerskast(en) 
- - Vaatwasser (Siemens SN64E005EU) 
- - Koel- Vriescombinatie (Siemens  
-   KI28SA50) 
- - 2/4 pist kookplaat (Siemens    
-   ET645GE11E) 
- - Vlakschermkap (Siemens L128013) 
- - Oven (Siemens HB11AB520 RVS) 
- - Magnetron (LG 850W) 
- - Spoelbak met thermostaatkraan. 
- - Boiler met temperatuurbegrenzer  
-   (microventiel) 

 
Trefwoorden: 
Inrichting, keuken 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s worden volledig in het 
bestek opgenomen, incl. apparatuur en 
aansluitpunten (WCD voor apparatuur en 
minimaal vier vrije WCD). 
 

Bron: 
Bouwbesluit 2012 
- 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Voor baby- en peutergroepen geldt 
onderstaande: 

- - Ontwerp door Augustinus Interieur 
- - Afmeting minimaal vier onder- en  
-   bovenkasten. 
- - Vaatwasser (Siemens SN64E005EU) 
- - Onderbouw koelkast (Siemens  
-   KUL15LA65) 
- - Magnetron (LG 850W) 
- - Spoelbak met thermostaatkraan. 
- - Boiler met temperatuurbegrenzer  
-   (microventiel) 

 
Trefwoorden: 
Inrichting, Keuken 

Regelgeving 
Keukens en pantry’s die voor kinderen 
toegankelijk zijn, bijvoorbeeld een 
kinderkookcafé, dienen te zijn voorzien van 
kindersluitingen op de onderkastjes en laden. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Keukens dienen besteld te worden bij Augustinus 
Interieur, apparatuur is van het merk Siemens of 
LG. 
Zie ook 099 Huisstijl. 
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Trefwoorden: 
Inrichting keuken 

Regelgeving 
Kookplaten in de keuken dienen te zijn voorzien 
van kinderbeveiliging. 
Bij voorkeur inductiekookplaat toepassen, 
gaskookplaten zijn NIET toegestaan. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Keukens dienen besteld te worden bij Augustinus 
Interieur, apparatuur is van het merk Siemens of 
LG. 
Zie ook 099 Huisstijl.  
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 

Regelgeving 
Een aankleedtafel en een pantry mogen niet in 
dezelfde ruimte gesitueerd zijn, of moeten 
voldoende afstand van elkaar hebben vanwege 
hygiëne. 
Bij plaatsing op de groep dient toezicht te zijn op 
de groepsruimte. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3. Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Verschoonruimten, eventueel i.c.m. toiletruimten 
dienen altijd gescheiden te zijn van pantry- of 
keukenvoorzieningen. 
Deuren dienen te worden voorzien van (grote) 
glasvlakken. 
  

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Indien er gebruik gemaakt wordt van pantry’s 
zullen deze moeten beschikken over voldoende 
bergruimte en zal een aparte 
voedingsmiddelenberging gerealiseerd moeten 
worden van 2 m². 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan 
 

Regelgeving 
Keuken en pantry’s dienen afgesloten te worden 
met een klapdeurtje/schuifdeurtje met 
raamboompje met slot.   
Het klapdeurtje/schuifdeurtje dient minimaal  
900 mm breed te zijn. 
De hoogte van het klapdeurtje dient 1150 mm 
hoog te zijn, met onderkant klapdeurtje 50 mm. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Het schuif-/klapdeurtje dient te zijn gemaakt van 
berkentriplex van 18 mm dik, geschilderd in RAL 
9010 en afgewerkt meteen harde transparant 
laklaag. 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
De vrije doorgang naar een keuken en/of pantry 
dient minimaal 850 mm te bedragen. 
 

Bron: 
Klein kapitaal  
3.6 Keuken 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw, dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

013 Sanitaire ruimte  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Wanden in natte ruimten moeten goed reinigbaar 
en hygiënisch zijn. Voegen mogen maximaal 
 3 mm breed zijn. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement  
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Zie 099 Huisstijl 
 
 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 

Regelgeving 
Een aankleedtafel en een pantry mogen niet in 
dezelfde ruimte gesitueerd zijn, of moeten 
voldoende afstand van elkaar hebben vanwege 
hygiëne. 
Bij plaatsing buiten de groep dient toezicht te zijn 
op de groepsruime. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3 Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Verschoonruimte, eventueel i.c.m. toiletruimten 
dienen altijd gescheiden te zijn van pantry- of 
keukenvoorzieningen. 
Deuren dienen te worden voorzien van (grote) 
glasvlakken. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 

Regelgeving 
Een verschoonruimte dient te worden voorzien 
van een ruimte waar mandjes in geplaatst 
kunnen worden. Deze vakken worden geplaatst 
naast of tegenover het verschoonmeubel. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
- 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Per groep moet er voor elk kind een vakje 
beschikbaar zijn. 
Een en ander volgens ontwerp van Augustinus 
Interieur. 
  

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 
 

Regelgeving 
De toiletten in een BSO-toiletruimte dienen 
afgescheiden te worden door sanitaire wanden 
met een hoogte van 2,1 meter. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Tevens dient een wastafel/fonteintje aanwezig te 
zijn in de ruimte. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 

Regelgeving 
Bij een toiletruimte voor BSO dient één toiletje op 
peuterhoogte aangebracht te worden. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Dit gebeurt alleen indien er twee groepen van 4 
tot 12 jaar gebruik maken van de sanitaire ruimte. 
Bij groepen van 8 tot 12 jaar is dit niet van 
toepassing. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 

Regelgeving 
De hoogte van de toiletpot bij BSO dient gelijk te 
zijn aan de volwassenenhoogte van een toiletpot. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er dienen vrijhangende toiletpotjes en wastafels 
toegepast te worden van het merk Sphinx, type 
300. 
Boven de wastafel een (veiligheids)spiegel 
monteren van minimaal 80 cm hoog, onderzijde 
gelijk bovenzijde wastafel en voorzien van 
kitrand. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 
 

Regelgeving 
Per sanitaire ruimte dient minimaal één toiletpotje 
afgestemd te zijn op een hoogte van 120 cm. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Afscherming mag m.b.v. sanitaire wanden of 
schaamschotjes. Dit geldt niet voor de BSO. 

Trefwoorden: 
Inrichting, sanitair 

Regelgeving 
In een kindercentrum dienen kindertoiletjes 
aanwezig te zijn met een verhouding 1:10 voor 
kinderen van 1,5 jaar. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Ook bij verschoonruimten van kinderen onder de 
1,5 jaar dienen toiletjes opgenomen te worden 
i.v.m. flexibiliteit van de locatie. 
Toe te passen merk Keramag peutertoilet met 
dijstukken en wastafel. 
Er hoeven geen spiegels toegepast te worden 
boven de wastafels. 
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Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 
 

Regelgeving 
Er dient per stamgroep een aankleedtafel 
aanwezig te zijn, incl. warm en koud water, voor 
kinderen tot 4 jaar. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Per twee groepen mag er één aankleedmeubel 
geplaatst worden. Aankleedtafels dienen te 
voldoen aan de gestelde ergonomische eisen. 
Alle aankleedtafels worden ontworpen door 
Augustinus Interieur of dienen geleverd te 
worden door Heutink. De aankleedtafel dient te 
beschikken over elektra en water aan- en afvoer. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 
 
 

Regelgeving 
Peuter- en verticale groepen dienen te 
beschikken over een toiletruimte, ingericht voor 
kinderen. 
Toiletpotjes uitvoeren in hangend model, hoogte 
35 cm, wasbakje of (rvs) wastroggen, hoogte 
50cm. 
 

Bron:  
Gezondheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Standaard Keramag peutertoiletjes en wastafels 
toepassen, installatie volgens voorschriften van 
de leverancier .   
Deuren naar de sanitaire ruimte dienen te 
worden voorzien van (grote) glasvlakken. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, Sanitair 

Regelgeving 
Verschoontafels dienen te voldoen aan de 
gestelde (ergonomische) eisen. Verschoontafels 
dienen (elektrisch) in hoogte verstelbaar te zijn, 
uitgevoerd met uitrekbare trap met vergrendeling 
, een babybadje in het verschoonmeubel, een 
boiler met temperatuurbegrenzer en 
kinderbeveiliging op het kastje. 
 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
De temperatuur van een sanitaire ruimte dient 
gemiddeld 22 graden te zijn.  De temperatuur 
dient altijd tussen 17 en 25 graden te liggen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.5 Sanitair kinderen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 
 

Regelgeving 
Een verschoonruimte dient gesitueerd te zijn in of 
gekoppeld aan de groepsruimte, zodat de 
kinderen vanuit de groepsruimte zelfstandig naar 
het toilet kunnen gaan. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
3.3. Leefruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Deuren dienen te worden voorzien van (grote) 
glasvlakken. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk. Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
op opaalplaat. 
In het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw, dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen afgeschermd te 
worden tegen verblinding. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen op hun rug 
liggen dient een anti-verblindingsplaat toegepast 
te worden.  Hiervoor mag gebruik gemaakt 
worden van een opaalplaat of een diffusor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

014 Bergruimte speelgoed  
  
Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Er dient een centrale (speelgoed)berging 
gesitueerd te zijn direct aan de centrale speelhal. 
Deze bergruimte dient geschikt te zijn voor groter 
spelmateriaal, met een oppervlakte van  
min. 4 m². 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag)  

Regelgeving 
Indien een kindercentrum meerdere verdiepingen 
heeft, dient op elke verdieping een centrale 
(speelgoed)berging aanwezig te zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal  
3.7 Bergruime 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
 - 
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Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag)  

Regelgeving 
Bergruimten waar risicovolle artikelen staan 
dienen afsluitbaar te zijn en niet zelfstandig te 
openen door kinderen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle deurklinken worden geplaatst op standaard 
hoogte.  Bijzetsloten en cijfersloten worden 
geplaatst op 1,5 meter. 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 
 

Regelgeving 
Per kinderplaats moet gerekend worden met 
0,2 m² bergruime met een minimum van 2 m². 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Elke groep dient te beschikken over een eigen 
bergruimte voor speelgoed, in of grenzend aan 
de groepsruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

015 Bergruimte goederen  
  
Trefwoorden: 
Installaties 

Regelgeving 
Een werkkast dient permanent geventileerd te 
worden. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Werkkast 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Installaties 
 

Regelgeving 
Bergruimten waar voedingsmiddelen of 
schoonmaakmiddelen staan opgeslagen, dienen 
permanent geventileerd te worden. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Er dient een aparte, afsluitbare ruimte aanwezig 
te zijn voor afval (papier, GFT, gewoon afval, 
glas etc.).  Deze ruimte mag in of nabij het pand 
gelegen zijn. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.4 Berging vuilnis 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De route naar de openbare weg dient goed 
bereikbaar en verhard te zijn. 
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Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag)  

Regelgeving 
Er dienen gescheiden bergruimten gerealiseerd 
te worden voor schoonmaakmiddelen en 
voedingsmiddelen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 
 

Regelgeving 
Bergruimten waar risicovolle artikelen staan 
dienen afsluitbaar te zijn en niet zelfstandig te 
openen door kinderen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle deurklinken worden geplaatst op standaard 
hoogte. 
Bijzetsloten en cijfersloten worden geplaatst op 
1,5 meter. 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag)  

Regelgeving 
Werkkasten dienen afsluitbaar te zijn en niet 
zelfstandig te openen door kinderen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Werkkast 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alle deurklinken worden geplaatst op standaard 
hoogte. 
Bijzetsloten en cijfersloten worden geplaatst op 
1,5 meter 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Indien een kindercentrum meerdere verdiepingen 
heeft, verdient het de voorkeur op elke verdieping 
te voorzien in een werkkast. 
 

Bron: 
Klein kapitaal 
3.7 Werkkast 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag)  

Regelgeving 
Een werkkast dient ruimte te bieden aan een 
schoonmaakkar en een uitstortgootsteen. Het 
oppervlak dient hierdoor minimaal 2 m² groot te 
zijn. 
 

Bron: 
Klein kapitaal 
3.7 Werkkast 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Een werkkast mag gecombineerd worden met 
een was- en droogruimte. 

Trefwoorden: 
Overige ruimten (was, opslag) 

Regelgeving 
Per kindplaats moet gerekend worden met 0,2m² 
bergruimte met een minimum van 2 m² 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.7 Bergruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Elke groep dient te beschikken over een eigen 
bergruimte voor speelgoed, aangrenzend aan de 
groepsruimte. 
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016 Verkeersruimte  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Aan de buitenzijde van de groepsruimte/ 
verkeersruimte naar het buitenterrein in het 
straatwerk een (uitneembaar) schraaprooster 
opnemen. In de groep dient een (uitneembare) 
schoonloopmat opgenomen te worden in het 
vloerplan. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 
- 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alternatief mag ook een spaghettimat en 
schraaprooster aan de buitenzijde opgenomen 
worden, beiden dienen uitneembaar te zijn. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
De garderobe grenst direct aan de groepsruimte. 
De garderobe mag niet in de groepsruimte 
liggen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Garderobe 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Garderobes worden ontworpen door Augustinus 
Interieur. 
Indien catalogus-garderobes worden toegepast 
(bestekmatig) dient dit in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te gebeuren. 
 

Trefwoorden: 
Sleutelplan 

Regelgeving 
De entree van een kinderdagverblijf dient te 
worden voorzien van een codeslot (zie bijlage 1) 
op de tussendeur van het tochtportaal.  Dit dient 
een elektrisch codeslot te zijn, aangesloten op de 
stuurinrichting van de BMC. 
De buitendeur wordt voorzien van een cilinderslot 
en een deurbel. Schellen worden geplaatst in de 
algemene verkeersruimte(n). 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
- 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Exacte installatie altijd in overleg met 
Kinderopvang Humanitas te bepalen. 
 
 
 
  

Trefwoorden: 
Toegankelijk 

Regelgeving 
Bij voorkeur zijn er in een kindercentrum geen 
niveauverschillen hoger dan 2 cm aanwezig.  
Indien deze wel aanwezig zijn, dienen deze te 
worden vormgegeven door een hellingbaan of 
trap.  
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Bron: 
Klein kapitaal 
3.1 Entree 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Verblijfsruimte (activiteiten, slaap, sanitair) 

Regelgeving 
De vrije doorgangbreedte van een (hoofd)gang 
bedraagt 1,0 meter. 
Bij voorkeur worden er geen gangen toegepast of 
gangen met een breedte kleiner dan 3 meter. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
3.2 Gangen 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Vanwege het ‘kindercentrumbreed werken’ dient 
zo min mogelijk verkeersruimte aanwezig te zijn, 
bij voorkeur worden gangen zo vormgegeven dat 
ze als speelgang inzetbaar zijn. 
 

Trefwoorden: 
Verlichting 

Regelgeving 
Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn 
tegen breuk.  Bij breuk mogen geen onderdelen 
van de verlichting op de grond vallen. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
In ruimten waar (kleine) kinderen spelen dienen 
armaturen voorzien te zijn van een roosterplaat 
of opaalplaat. 
Indien het verlichtingsarmatuur uitgevoerd is in 
opbouw dient het armatuur voorzien te zijn van 
een buis-omhulsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

017 Technische ruimte  
  
Trefwoorden: 
Brandveiligheid 
 

Regelgeving 
Elke technische ruimte dient in een 
subbrandcompartiment te liggen, met een 
WBDBO van 30 minuten. 
 

Bron: Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

018 Buitenruimte  
  
Trefwoorden: 
Afwerking 

Regelgeving 
Aan de buitenzijde van de 
groepsruimte/verkeersruimte naar het 
buitenterrein in het straatwerk een (uitneembaar) 
schoonloopmat/schraaprooster opnemen.  In de 
groep dient een (uitneembare) schoonloop- / 
droogloopmat opgenomen te worden in het 
vloerplan. 
 

Bron: 
Gezondheidsmanagement 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Alternatief mag ook een spaghettimat en 
schraaprooster aan de buitenzijde opgenomen 
worden, beiden dienen uitneembaar te zijn. 
 

Trefwoorden: 
Algemeen 

Regelgeving 
Het speelterrein dient wat betreft veiligheid en 
gezondheid te voldoen aan de wettelijke 
veiligheidseisen zoals geformuleerd in het 
‘Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” 
en aan gezondheidseisen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 
 

                        
 

                                                                         
 

fietsstalling 
verhard en 
onverhard terrein 

buitenspeelterrein via 

groepsruimte bereikbaar 
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Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein dient te beschikken over 
40% tot 60% verhard terrein. Deze verharding 
dient blijvend stroef te blijven, en dient voldoende 
variatie te bieden. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
In het buitenterrein dient ruimte opgenomen te 
zijn voor een fietsenstalling.  Deze stallingsruimte 
mag niet op het speelterrein staan en dient goed 
verlicht te zijn. 
 

Bron: 
Klein kapitaal 
1.2 Parkeerruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 
 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
De toegangsroute van de openbare weg tot de 
(hoofd)entree van het kindercentrum dient 
verhard te zijn. De breedte is minimaal 1,2 meter. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.3 Toegangsroute 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Indien de toegang direct aan de openbare weg 
ligt, dient er een ‘dranghek’ aan de stoeprand 
geplaatst te worden zodat de kinderen niet de 
straat op kunnen rennen. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Indiende toegang van het kindercentrum via het 
speelterrein loopt, dient deze voorzien te zijn van 
een dubbel, zelfsluitend hekwerk. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.3 Toegangsroute 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Er hoeft geen dubbel hekwerk geplaatst te 
worden indien de eerste poort zelfsluitend is 
uitgevoerd met een kinderveilige sluiting (draai-
knijp sluiting). 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Hemelwaterafvoeren dienen voorzien te zijn van 
anti-opklimvoorziening. Eerst 2 meter stalenpijp 
(tegen stul scheppen) 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.3 Toegangsroute 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein dient voorzien te zijn van 
een goede afwatering of drainage en 
buitenkraan. 
 

Bron: 
Klein kapitaal 
2.1 Buitenspeelruimte 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Een zandbak heeft een grootte van minimaal 
0,25 m² per kindplaats.  De zandbak dient 
afgedekt te worden met een ventilerende 
afscherming, zoals een net of deksel. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De buitenterreininrichting (ontwerp en uitvoering) 
wordt uitgevoerd door Kompan. 
Elk dagverblijf dient voorzien te zijn van een 
naambord dat geleverd wordt door  Kompan. 
 

Trefwoorden: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Regelgeving 
In de directe nabijheid van het kindercentrum 
dient een parkeervoorziening aanwezig te zijn 
voor het veilig brengen en halen van kinderen.  
Dit kan in de vorm van een apart parkeerterrein 
of een speciaal hiervoor ingerichte ‘kiss-n-ride’ 
zone. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
1.2 Parkeerruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Voor de aantallen parkeerplaatsen, fietsenstalling 
en kiss-n-ride zone dient de CROW en de 
ASVV2004 aangehouden te worden. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein is direct vanuit de 
groepsruimte bereikbaar voor peuters en 
verticale groepen. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein is direct vanuit de 
groepsruimte bereikbaar voor babygroepen.  
Tevens is er voldoende toezicht op het 
buitenspeelterrein. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Richtlijnen Kompan/Kinderopvang Humanitas 
 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein voor baby’s dient te 
beschikken over de volgende inrichting: 

- - verhard terrein voor lopen en spelen 
- - onverhard terrein voor kruipen en liggen 
- - niveauverschillen 
- - schaduwplekken 
- - buitenkraan 

 
Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De buitenterreininrichting (ontwerp en uitvoering) 
wordt uitgevoerd door Kompan. 
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Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein voor peuters dient te 
beschikken over de volgende inrichting: 

- - verhard terrein voor lopen, fietsen en  
-   spelen 
- - onverhard terrein voor kruipen, zitten en 
-   liggen 
- - niveauverschillen 
- - op de leeftijd afgestemde speeltoestellen,  
-   zoals glijbaan en zandbak 
- - schaduwplekken 

 
Bron: 
Klein kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De buitenterreininrichting (ontwerp en uitvoering) 
wordt uitgevoerd door Kompan. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Het buitenspeelterrein voor BSO dient te 
beschikken over de volgende inrichting: 

- - verhard terrein voor lopen, fietsen en  
-   spelen 
- - natuurlijk onverhard terrein voor klimmen,  
-   verstoppen en hutten bouwen 
- - niveauverschillen en zitelementen 
-   op de leeftijd afgestemde speeltoestellen,  
-   zoals een klim- en speelelement 
- - buitenkraan 

 
Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De buitenterreininrichting (ontwerp en uitvoering) 
wordt uitgevoerd door Kompan. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Een buitenterrein moet voorzien zijn van 
schaduwplekken voor de periode tussen 10.00 
uur en 16.00 uur. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenspeelterrein worden door Kompan 
ontworpen, volgens de richtlijn van Kinderopvang 
Humanitas. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Voor buitenschoolse opvang beschikt een 
kindercentrum over een bij voorkeur 
aangrenzende, voor kinderen veilige en 
toegankelijke, vaste en op de leeftijd passend 
ingerichte buitenspeelruimte, met een oppervlak 
van minimaal 3,0 m² BVO per kind. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
7 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenspeelruimte wordt ontworpen en 
gecoördineerd door Kompan.   
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Trefwoorden: 
Buitenterrein 
 

Regelgeving 
Voor dagopvang beschikt een kindercentrum 
over aangrenzende, voor kinderen veilige en 
toegankelijke, op de leeftijd passend ingerichte 
buitenspeelruimte, met een oppervlak van 
minimaal 3,0 m² BVO per kind. 
In het geval dat een buitenruimte niet 
aangrenzend is, is deze gelegen in de directe 
nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen 
toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

Bron: 
Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang 
7 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenspeelruimte wordt ontworpen en 
gecoördineerd door Kompan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

019 Bergruimte buitenberging  
  
Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
De buitenberging dient gesitueerd te zijn op of 
direct grenzend aan de buitenspeelruimte. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelruimte 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De ligging van de buitenberging mag niet ten 
koste gaan van de speelwaarde van het 
buitenspeelterrein. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Een buitenberging voor BSO omvat minimaal 
0,2 m² per kindplaats met een minimum van  
6 m². 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenbergingen bij voorkeur niet inpandig 
plaatsen. 
Indien dit niet naders kan, dient de buitenberging 
direct aan het speelterrein te grenzen. 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 
 

Regelgeving 
Een buitenberging voor KDV omvat minimaal  
0,3 m² per opvangplaats met een minimum  
van 6 m². 
Levering via de Facilitydesk van Kinderopvang 
Humanitas > De Wit bouwmachines. 
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Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Buitenbergingen bij voorkeur niet inpandig 
plaatsen. 
Indien niet anders kan, dient de buitenberging 
direct aan het speelterrein te grenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

020 Meubilair  
  
Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Kinderbedjes (ledikantje en 
stapelbed/hoogslaper) dienen te voldoen aan de 
eisen die gesteld zijn door de Voedsel- en Waren 
Autoriteit en dienen gecertificeerd te zijn. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Bedjes worden geleverd door Heutink of 
Augustinus.  
 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, sanitair 

Regelgeving 
Verschoontafels dienen te voldoen aan de 
gestelde (ergonomische) eisen. Verschoontafels 
dienen (elektrisch) in hoogte verstelbaar te zijn, 
uitgevoerd met uittrekbare trap met vergrendeling 
en een boiler met temperatuurbegrenzer en 
kinderbeveiliging op het kastje. Dient altijd 
waterafvoer aanwezig te zijn. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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021 Speeltoestellen binnen  
  
Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Unieke, ontworpen speeltoestellen dienen te 
voldoen aan de gestelde eisen van de Voedsel- 
en Waren Autoriteit en dienen te worden gekeurd 
door een door het VWA aangewezen 
keuringsinstituut. 
De speeltoestellen dienen te zijn voorzien van 
een certificaat en logboek. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Kant-en-klare speeltoestellen dienen te voldoen 
aan de gestelde eisen van de Voedsel- en Waren 
Autoriteit en dienen te zijn voorzien van een 
certificaat en logboek. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Babygroepen dienen ruimte te bieden aan een 
grondbox (Pikler) die ca. 30% van de groep 
beslaat. 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 

Regelgeving 
Trappen en balustraden bij een speeltoestel 
binnen dienen te voldoen aan dezelfde eisen als 
voor algemene trappen en balustraden. 
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022 Speeltoestellen buiten 

  
Trefwoorden: 
Algemeen 

Regelgeving 
Het speelterrein dient wat betreft veiligheid en 
gezondheid te voldoen aan de wettelijke 
veiligheidseisen zoals geformuleerd in het ‘Besluit 
Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen’ en aan 
gezondheidseisen. 
 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
 

Trefwoorden: 
Buitenterrein 

Regelgeving 
Een zandbak heeft een grootte van minimaal 
0,25 m² per kindplaats. 
De zandbak dient afgedekt te worden met een 
ventilerende afscherming, zoals een net of 
deksel. 
 

Bron: 
Klein Kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
De buitenterreininrichting (ontwerp en uitvoering) 
wordt uitgevoerd door Kompan Playground 
Institute. 
 

Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 

Regelgeving 
Unieke, ontworpen speeltoestellen dienen te 
voldoen aan de gestelde eisen van de Voedsel- 
en Waren Autoriteit en dienen te worden gekeurd 
door een door het VWA aangewezen 
keuringsinstituut. 
De speeltoestellen dienen te zijn voorzien van 
een certificaat en logboek. 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 
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Trefwoorden: 
Inrichting, meubilair 
 

Regelgeving 
Kant-en-klare speeltoestellen dienen te voldoen 
aan de gestelde eisen van de Voedsel- en Waren 
Autoriteit en dienen te zijn voorzien van een 
certificaat en logboek 
 

Bron: 
Veiligheidsmanagement 
Bijlage 1B 
 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
Babygroepen dienen ruimte te bieden aan een 
grondbox (Pikler) die ca. 30% van de groep 
beslaat. 
 

Trefwoorden: 
Trappen en balustraden 

Regelgeving 
Trappen en balustraden bij een speeltoestel 
buiten dienen te voldoen aan dezelfde eisen als 
voor algemene trappen en balustraden. 
 

Bron: 
Klein kapitaal 
2.1 Buitenspeelterrein 
 

Specificatie Kinderopvang Humanitas 
- 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



63 

 

023 Bijlage1, codeslot 

 

Bijlage 1: 
 

 PROGRAMMEER-  
EN BEDIENINGSHANDLEIDING  

        EFF-EFF ANYKEY 
VEILIGHEIDSBESLAG  
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

NEDERLANDSTALIG 
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Eff-Eff Anykey codebeslag  
Programmeer- en bedieningshandleiding  
 
Het Anykey codebeslag is een RVS veiligheidsbeslag van smal design dat toegang verleent bij een 
juiste PIN-code, touch-less cards of biometric data.  
 
Een paar belangrijke aandachtspunten voor het in bedrijf nemen van het Anykey codebeslag:  

• Let er bij het monteren eerst op of dat het beslag besteld is op de juiste  
  deurdikte.  
• Het systeem vergt 4 AA Batterijen, meet de batterijen uit de verpakking altijd  
  eerst even door voordat je ze in gebruik neemt.  
• Het binnenschild is getest op IP 40 en functioneert bij +5 graden Celsius tot  
  +40 graden Celsius.  
• Het buitenschild is getest op IP 54 en functioneert bij -10 graden Celsius tot 
  +40 graden Celsius.  
 

Voor het codebeslag gelden de volgende instellingen:  
• Een code is programmeerbaar van 3 – 8 digits.  
• Programmeren van toegangscodes gebeurt dmv de programmeercode.  
• Er zijn maximaal 39 toegangscodescodes in te voeren.  
• Mogelijkheid tot instellen van continu vrijgave.  
• Stand-alone. Te programmeren direct vanaf het codetableau.  
• Reset-functie.  
 
 

1. Inbedrijfsname  
 

Eerste in bedrijfsname  
 
Na het plaatsen van de batterijen staat het slot in de programmeermodus:  

• De deurkruk aan de buitenkant is dan voor bevestiging vrijgegeven  
• Het systeem kent nog geen codes (fabrieksstand)  
• Er is een programmeercode geprogrammeerd. De programmeercode is 0 (nul).  

 Geef de programmeercode in. De gecontroleerde kruk (buitenzijde) is 
vergrendeld.  

 Geef de programmeercode opnieuw in. De gecontroleerde kruk is nu weer 
ontgrendeld. Deze stappen herhalen zich totdat er een code is ingevoerd. 

 

 

Bedieningspaneel  
Alle programmeerstappen worden met het codetableau uitgevoerd. 
 

 

 

 

1. Toets “OK” (start programmering)                                        
 

2. Toets “bevestigen”  

(programmeerstappen afsluiten/ programmeren beëindigen)  
                                                          

             3. Cijfertoetsen (codes ingeven)  
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Bedrijfsmodus, programmeervorderingen en toets-ingaven worden door de toetsen   =groen)  

en  =rood) aangeduid.  
 

Tijdens programmeren:  

 
• Programmering goed uitgevoerd:      

  
 

• Programmering niet goed uitgevoerd:                                    (1sec.) 
 
 
• Alle gebruikersnummers bezet:  
 
 
• Code/Nummer verwijderd:            

 
 

• Code/Nummer niet mogelijk:  
 
 
 
 
Batterij:  

 
• Batterij zwak (nog ca. 20 handelingen):  
  

 
 

 
 
• Batterij leeg: 

 
 
Tijdens bediening:  
 
 
• Indrukken van een toets:  

 
 
• Gecontroleerde zijde ontgrendeld (kort):  

 
 

 
 
 

    

 

   

  

 

  

 
Na 1 sec. 

 
bij elke ingave 
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2. Programmeerhandleiding 
 

Voor de programmeer- en gebruikerscodes gelden de volgende bijzonderheden:  
 
Gebruikersnummer:  

• Er kunnen 39 verschillende gebruikerscodes geprogrammeerd worden.  
• Aan elke gebruiker wordt een gebruikersnummer toegekend.  
• Het gebruikersnummer moet binnen het bereik van 1 tot 252 liggen.  
• De gebruikersnummers mogen nummeriek niet verwant aan elkaar zijn.  
• Aan elk ingevoerd gebruikersnummer wordt een gebruikerscode toegekend.  
• De programmeercode is gekoppeld aan gebruikersnummer ‘0’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende type codes kunnen we onderscheiden in dit systeem:  

• Installatiecode ‘0’:   Alleen aanwezig bij nieuwe installatie of als het complete systeem  
                                     is gereset. Hiermee kan gekeken worden of het systeem mechanisch goed              
                                     functioneert, door het herhaaldelijk invoeren van ‘0’ wordt de buitenkruk       
                                     bediend. Deze code verdwijnt zodra er een programmeercode of   
                                     gebruikerscode is aangemaakt.  
• Programmeercode:  Bij nieuwe installatie of na een reset is dit ‘0’ (de installatiecode), deze  
                                     code dient bij montage gewijzigd te worden. Met deze code worden   
                                     gebruikerscodes ingevoerd.  
• Gebruikerscode:      Bij invoer van deze code wordt de deur vrijgegeven. (3-8 karakters)  

 
Gebruikersnummer 0:       De programmeercode is geordend op gebruikersnummer 0, deze gebruiker  
                                          heeft als enige recht om codes te programmeren.  
Gebruikersnummer 1-9:    Deze gebruikers hebben als extra bevoegdheid om de continu vrijgave in te           
                                          schakelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zorg ervoor dat de codes zo gekozen worden, dat ze niet door proberen of 
spelenderwijs gemakkelijk ontdekt kunnen worden.  
Als voorbeeld:  
     • Postcodecombinaties.  
     • Cijfervolgordes (1234, 0987, etc).  
     • Meerdere gelijke cijfers (1111, 1122, etc).  
     • Systematiek op het codetableau (1357, 2468, etc)  
 
Zo is het systeem beter bestand tegen manipulatie, ideaal is het gebruik van 

minstens 4 karakters. 
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Alle andere gebruikers kunnen de buitenkruk alleen voor korte vrijgave schakelen. 
 

Programmering 
De grondbeginselen van het invoeren van een nieuwe code 
zien er als volgt uit: 
 
 


 Programmeermodus starten. Druk hiervoor: 

 

 Geef de programmeercode in.  

 
 Bevestig deze stap met:  

 
 Geef het gewenste gebruikersnummer in.  

 
 Bevestig deze stap met:   

 

 Geef de gewenste gebruikerscode in. 
 

 Bevestig deze stap met:    
 
 
 
 
Schematisch: 
 

--- --- ------------  

 
 
 
De maximale tijd die tussen het invoeren van de verschillende toetsen mag zitten is 3 sec.  
 
Programmeren van een programmeercode:  
Bij nieuwe installatie is de programmeercode 0.  
De programmeercode heeft altijd gebruikersnummer 0. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Programmeermodus starten. Druk hiervoor:  

 
 Geef de programmeercode in.  

Bij nieuwe installatie is dit 0.  

 
 Bevestig deze stap met:   

 
 Geef het gewenste gebruikersnummer in.  

(altijd 0).  

 
 Bevestig deze stap met:   

 
 Geef de nieuwe programmeercode in.  
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 Bevestig deze stap met:  

 
             en                knipperen afwisselend.  

 
 Herhaal deze procedure binnen 5 sec.  

 Na invoer tweede maal van de procedure brand            2 keer.  
 De programmeermodus is nu afgesloten.  
 De nieuwe programmeercode is nu actief.  

 
 
Schematisch:  
 

0         0            _ _ _ _ _             
 

            
        0                 0              __ _ _ _ _ _ _    

 
 
Aanmaken van een gebruikerscode:  
Aan elke gebruiker wordt een gebruikersnummer gekoppeld, aan het gebruikersnummer wordt een 
code gekoppeld. 
 
 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 Programmeermodus starten.  

 
    Druk hiervoor: 

  
 Geef de programmeercode in.  

 
 Bevestig deze stap met: 

 
 Geef het gewenste gebruikersnummer in.  

(1 tot 9 of 10 tot 252)  
     Bevestig deze stap met:   

 
 Geef de gewenste gebruikerscode in.   

(3 tot 8-tallige code)  
     Bevestig deze stap met:   

 
              brandt 2 keer.  

 
 De programmeermodus is nu afgesloten.  

 De nieuwe gebruikerscode is nu actief.  
 

Bij verkeerde invoer:  

 
                  brandt voor 1 sec. rood.  

 
 

 

  

  

   

 

 

 

 

Schematisch: 
 

--- --- ------------  
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Een gebruikerscode verwijderen:  
 
Er zijn hiervoor twee mogelijkheden  

 Verwijderen via gebruikersnummer.  

 Verwijderen via gebruikerscode.  

 
Verwijderen via gebruikersnummer:  

 Programmeermodus starten.  
 
Druk hiervoor:   

 
 Geef de programmeercode in.  

 
 Bevestig deze stap met:    

  
 Geef het gewenste gebruikersnummer in. 

  
 Bevestig deze stap met:    

 

 
 Druk nogmaals:  

 
            brandt 4 maal groen. 

 
 De programmeermodus is nu afgesloten. 
 De gebruikerscode is niet meer actief. 

 Gebruikersnummer kan opnieuw gebruikt 

worden. 

 

 

 

 

 

Verwijderen via gebruikerscode:  
 

 Programmeermodus starten.  

 
Druk hiervoor:  

 
 Geef de programmeercode in.  

 
 Bevestig deze stap met:   

 
 Druk nogmaals:   

  
 Voer de gewenste gebruikerscode in.  

 
 Druk nogmaals:   

  
           brandt 4 maal groen.  

 
 De programmeermodus is nu afgesloten.  

 
 De gebruikerscode is niet meer actief.  
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Het slot resetten: 
 
Hard reset: 
 

 Slot van de deur af halen. 

 1 batterij er uit halen 

 Connector van codetableau bevestigen op print. 

 Aantal willekeurige toetsen indrukken zodat de condensator zichzelf ontlaad. 

 Connecor van codetableau loskoppelen. 

 Zwarte knopje aan de achterkant van het binnenschild 8 sec. indrukken. 

  Knopje ingedrukt houden en batterij terugplaatsen. 

 Nu nog 6 sec. knopje ingedrukt houden, daarna loslaten. 

 Na deze 6 seconden is het motortje kortstondig te horen. 

 De installatiecode (0) is weer hersteld en de check kan uitgevoerd worden. 
 
 
 
 
Resetten via toetsentableau:  
 
Mogelijkheid 1  
 

 Programmeermodus starten.  
 
Druk hiervoor: 

 

 Geef de programmeercode in.  
 

 Bevestig deze stap met: 
 

 Geef het gebruikersnummer 0 in.  
 

 Bevestig deze stap met: 
  

 Geef de gebruikerscode 0 in.  
 

 Bevestig deze stap met:     

 

 

 

 

 

 

 

    3. Bedieningshandleiding  
 
Zodra er een juiste code wordt ingevoerd word de 
buitenkruk voor korte duur (ong. 6 sec.) vrijgegeven.  
Wordt er een onjuiste code ingegeven dan schakelt het 
systeem zich tijdelijk uit. 

 


 Voer de juiste gebruikerscode in.  
 

               brandt 1 sec. groen.  
 

 De buitenkruk is ontgrendeld. 
   

 Daarna brand                3 keer. 
   
 De buitenkruk is weer vergrendeld.  
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Gebruikers met gebruikerscode 1 tot 9 hebben de mogelijkheid om het slot continu vrij te 
geven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             Constante vrijgave uitschakelen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
024 Bijlage 2, materiaalstaat vinyl Tarkett 
 
       Zie aparte bijlage 
 
 
025 Bijlage 3, materiaalstaat vinyl Boldini 
 
       Zie aparte bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Druk op:   

  

 Voer de geldige gebruikerscode in.  
       
                               branden om en om.  

 

 

   

 

 
 Druk op: 

 

 Voer de geldige gebruikerscode in.  
 
                brandt 3 maal.  

 

 

 


