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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Feiten over het kindercentrum
Kindercentrum Het Kuikentje biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De
dagopvang heeft 23 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 2 groepen. Het kinderdagverblijf is
geen geregistreerde voorschoolse opvang locatie. Wel wordt er gewerkt met onderdelen uit een
programma voor voorschoolse educatie (VE).
Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een bijgebouw op het woonerf van de houder. De houder
heeft een aangrenzende buitenspeelruimte, dierenverblijven voor kippen en hangbuikzwijntjes, een
verkeerstuin, een moestuin en een boomgaard.
Onderzoeksgeschiedenis
De dagopvang is op 30 januari 2014 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierna is
er jaarlijks een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of er op het kindercentrum wordt
gehandeld naar de kwaliteitseisen. In de inspectierapporten wordt vermeld welke eisen zijn
onderzocht.
De afgelopen jaren hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:

15-08-2019: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de kwaliteitseisen die tijdens dit
onderzoek zijn beoordeeld.

19-09-2018: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de kwaliteitseisen die tijdens dit
onderzoek zijn beoordeeld.
In verband met de Covid-19 pandemie heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens de inspectie zijn beide groepen geopend. De kinderen volgen het 'kiesuurtje', wat inhoudt
dat de kinderen zelf mogen kiezen welke activiteit zij gaan doen. Dit kan de activiteit bij de
Rupsjes zijn maar ook een activiteit bij de Vlinders. De sfeer is ontspannen en de kinderen spelen
en knutselen geconcentreerd. De beroepskrachten worden betrokken bij beleidsontwikkelingen, zijn
goed op de hoogte van het beleid van kinderopvang Het Kuikentje en voeren dit ook uit. De houder
voldoet aan de kwaliteitseisen die binnen dit onderzoek zijn beoordeeld. Verderop in dit rapport
leest u een toelichting.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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De toezichthouder adviseert het college om niet te handhaven. De houder voldoet aan de
kwaliteitseisen die binnen dit onderzoek zijn beoordeeld.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling en
grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorsch ap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Kinderopvang Het Kuikentje heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan.
De inhoud van dit beleid is beoordeeld op een duidelijke beschrijving van:












hoe het kindercentrum inhoud geeft aan verantwoorde dagopvang;
hoe het kindercentrum de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert;
hoe ze daarbij streeft naar een goede aansluiting op het basisonderwijs en buitenschoolse
opvang. Hierbij hoort de manier waarop de overdracht naar school en buitenschoolse opvang
met toestemming van de ouders gebeurt. Ook staat in dit plan hoe he t kindercentrum ouders
doorverwijst naar passende instanties, als er bijzonderheden of problemen zijn in de
ontwikkeling van hun kind;
de manier waarop het kindercentrum de ouders laat weten welke beroepskracht de mentor van
hun kind is en hoe hij of zij regelmatig de ontwikkelingen van hun kind met hen bespreekt;
de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep;
hoe het kindercentrum kinderen laat wennen aan een nieuwe stamgroep;
afwijking van de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en kinderen;
aard en organisatie van activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten;
hoe ouders/kinderen gebruik kunnen maken van extra dagdelen;
de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hoe het kindercentrum
hun begeleiding regelt.

Bovenstaande onderwerpen staan voldoende duidelijk beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
De houder zorgt ervoor dat er gewerkt wordt volgens het beleidsplan.
Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft in het kindercentrum de vier basisdoelen, zoals die zijn vastgelegd in de
Wet kinderopvang, geobserveerd en beoordeeld. Daarbij gaat het om:
Em otionele v eiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor
de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er
wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen.
Persoonlijke com petentie
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Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Sociale com petentie
Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden
bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden.
Ov erdracht v an norm en en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met
anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij.
Voor de observaties wordt het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 -4 jaar (versie
januari 2015) gebruikt. In dit veldinstrument staan de vier basisdoelen uitgewerkt aan de hand van
indicatoren en gedragsbeschrijvingen. Tijdens de observatie zijn alle vier de basisdoelen
beoordeeld. Bij ieder basisdoel wordt een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd
(cursief), gevolgd door een beschrijving van een situatie die zich tijdens de observatie voordeed.
De observatie vond plaats tijdens het 'kiesuurtje' bij de Vlinders op maandagochtend tussen 10.45
en 11.30 uur. Tijdens het kiesuurtje mogen kinderen uit stamgroep de Rups jes bij de Vlinders
spelen en mogen kinderen van de Vlinders naar de Rupsjes. Een vaste beroepskracht gaat met de
kinderen mee naar de andere groep.
Persoonlijke competentie
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Observatie
Tijdens het 'kiesuurtje' wordt in de groepsruimte van de Vlinders een knutselactiviteit aangeboden.
Aan de hoge tafel kunnen de kinderen een schaap knutselen. Er wordt 'wol' (watten) op een
schaapje op een vel papier geplakt. De kinderen krijgen elk een potje lijm en een kwastje. De
groep is geconcentreerd bezig. In de tussentijd voert de beroepskracht gesprekjes met de kinderen
over de 'schapenkapper'.
Ze vraagt aan een peuter of de wol goed vast zit. Maar dat weet het kind niet. Daarom vraagt ze
hem om met het papiertje te wapperen. De peuter doet dat en wordt enthousiast als hij z iet dat
alle wol blijft plakken. De beroepskracht stelt voor om een liedje over schaapjes te zingen. Dat
vinden de kinderen een goed idee. De meeste kinderen zingen mee. Kinderen die klaar zijn, mogen
van tafel als de handjes zijn schoongemaakt. De beroepskracht vraagt aan elk kind of hij/zij klaar
is of nog niet. De kleinste van de groep is nog niet klaar. Hij blijft verven met de lijm. Hij mag
verder knutselen terwijl alle andere kinderen bij een beroepskracht op de bank gaan zitten om een
boekje te lezen.
Emotionele competentie
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots.
Observatie
De kinderen die klaar zijn met knutselen maken zelf of met hulp van een beroepskracht hun
handjes schoon. Vervolgens kunnen ze even vrij spelen tot de beroepskrachten hebben opgeruimd.
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Een derde beroepskracht houdt de kinderen in het oog. Een jongetje springt op de bank en gaat
liggen. Een ander jongetje springt bovenop hem. Ze rollebollen over de bank en stoeien. Ze
hebben veel plezier. De beroepskracht laat hen hun gang gaan. Even later stelt ze voor om een
boekje te gaan lezen. Samen met andere kinderen helpen de jongens om een boekje uit te zoeken
uit de themakist. De groep gaat bij de beroepskracht op de bank zitten. Ze luisteren geboeid naar
het verhaaltje en onderling naar wat a ndere kinderen te vertellen hebben.
Conclusie
In de situaties die zijn geobserveerd ziet de toezichthouder dat er zo wordt gehandeld dat de
basisdoelen uit de Wet kinderopvang voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met de houder op maandag 12 april 2021)
Interview (Met vier beroepskrachten op maandag 12 april 2021)
Observatie(s) (Bij de Vlinders op maandag 21 april van 10.45- 11.30 uur)
Pedagogisch beleidsplan (Versie januari 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers en stagiairs een verklaring omtrent het gedrag
hebben en geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang. In dit jaarlijks onderzoek is
gecontroleerd of nieuwe medewerkers en stagiairs in het Personenregister zijn geregistreerd. De
inschrijving is op orde.
Opleidingseisen
Er is gecontroleerd of de beroepskrachten een beroepskwalificatie hebben volgens de cao
Kinderopvang. De beroepskrachten die zijn gecontroleerd voldoen aan de opleidingseisen.
Kinderopvangorganisatie Het Kuikentje heeft de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker op
de volgende wijze ingevuld:

De ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid wordt uitgevoerd door een
pedagogisch beleidsmedewerker.

De coaching van de beroepskrachten wordt uitgevoerd door een pedagogisch coach.
De pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach werken nauw samen. De
beroepskwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach zijn
gecontroleerd. De beleidsmedewerker en de coach beschikken over een beroepskwalificatie volgens
de cao Kinderopvang. De beleidsmedewerker en de coach worden evenals in 2020, ook in 2021
ingezet.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er is gecontroleerd of er op het kindercentrum voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het
aantal kinderen dat wordt opgevangen. Bij het inspectiebezoek aan het kindercentrum blijkt dat er
per groep voldoende beroepskrachten zijn voor het aantal aanwez ige kinderen. Een steekproef uit
de presentielijsten (in het programma Bitcare op een tablet) en het personeelsrooster laat zien dat
het aantal beroepskrachten, dat in die periode is ingezet, overeenkomt met de berekening volgens
de wettelijke rekenregels.
Op het kindercentrum wordt een stagiair opgeleid. De stagiair wordt ingezet volgens de
voorwaarden die zijn opgenomen in de cao Kinderopvang. Er wordt hierbij rekening gehouden met
de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevindt.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft één kindercentrum. Voor dit kindercentrum is het vereiste aantal uren dat ingezet
wordt voor de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het
vereiste aantal uren aan coaching op 01-01-2020 vastgesteld. De houder kan aantonen dat deze
uren volgens de berekening over 2020 zijn ingezet en dat iedere beroepskracht coaching heeft
ontvangen.
Er is gecontroleerd of het aantal uren aan beleid en coaching voor 2021 is berekend. De
berekening van de houder wordt weergegeven in deze tabel.
Peildatum: 01-01-2021
Minimale inzet beleidsuren

50

Totaal aantal fte beroepskrachten die werkzaam zijn bij de houder
Berekening minimale inzet coachingsuren (=10 x aantal fte)

7,58
75,8 uur

De berekening is uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven formule.
Aan de pedagogisch beleidsmedewerker, de coach en de houder is gevraagd hoe de coachingsuren
voor 2021 ingezet worden. Deze vertellen dat er coaching gegeven wordt door terugkerende
groepsobservaties, groepsoverleggen en kindbesprekingen. Elke beroepskracht krijgt minimaal 2
persoonlijke gesprekken per jaar.
De beroepskrachten hebben allen meegewerkt aan een DISC -onderzoek. De uitkomsten van deze
onderzoeken worden ook gebruikt om de ontwikkeling va n de beroepskrachten en het team te
stimuleren.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het kinderdagverblijf zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. De ouders en
het kind hebben te horen gekregen in welke stamgroep het kind zit en welke beroepskrachten op
de groep werken.
Het kindercentrum bestaat uit 2 stamgroepen:
Groep
Rupsjes
Vlinders

Leeftijd
0-2½
2-4

Max.aantal kinderen
10
13

De groepsgrootte van de stamgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit
kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de stamgroepen komt overeen met de
kwaliteitseisen.
De kinderen worden in de eigen stamgroep opgevangen. Op minder drukke dagen worden de
stamgroepen samengevoegd. Dit houdt in, dat er twee stamgroepen in één groepsruimte worden
opgevangen. Van beide stamgroepen is tenminste één vaste beroepskracht aanwezig.
Op de stamgroep de Rupsjes werken soms drie beroepskrachten tegelijkertijd vanwege de grootte
van de groep. Op een groep van deze omvang mogen er drie vaste beroepskrachten worden
toegewezen aan een kind in de leeftijd tot 1 jaar. Aan een kind van 1 jaar of ouder worden ten
hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen. Op de dagen dat het kind wordt opgevangen,
moet tenminste één van zijn of haar vaste beroepskrachten op de groep werken.
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De toezichthouder heeft aan de hand van een steekproef beoordeeld of er aan deze eis wordt
voldaan. Op de dagen en groepen die zijn gecontroleerd wordt hieraan voldaan.
Ieder kind heeft een mentor. Deze is het aanspreekpunt voor de ouders wanneer zij vragen hebben
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De mentor bespreekt de ontwikkeling van
het kind regelmatig met de ouders.
Gebruikte bronnen











Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met de houder op maandag 12 april 2021)
Interview (Met vier beroepskrachten op maandag 12 april 2021)
Observatie(s) (Bij de Vlinders op maandag 21 april van 10.45- 11.30 uur)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (Inzage in Bitcare week 14 en week 15 2021)
Personeelsrooster
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Jaaroverzicht 2020 en jaaroverzicht 2021)
Interview met de klusjesman
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de hou der: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor het kindercentrum. Het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is vastgesteld in januari 2021 en beschrijft duidelijk:








de manier waarop de houder samen met de beroepskrachten de cyclus vormen -invoerenevalueren-aanpassen invult;
de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid;
het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en
kinderen;
een plan van aanpak met daarin beschreven welke maatregelen binnen welke termijn
zijn/worden genomen rond veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag;
hoe kinderen leren om te gaan met kleine risico’s;
hoe belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
hoe de achterwacht is geregeld als er één beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

De houder houdt dit veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. Een vaste beroepskracht voert de
Quick scans op vaste momenten in het jaar uit. Dit staat beschreven in het 'Veiligheids - en
Gezondheidsbeleid van Agrarische kinderopvang Het Kuikentje'. De resultaten worden besproken
met de beroepskrachten. Beroepskrachten houden ook in de gaten of materialen nog deugdelijk of
voldoende aanwezig zijn. Tijdens elk teamoverleg staat, volgens de jaarplanning, een thema, of
een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda.
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder gecontroleerd of de afspraken die in het beleid
staan worden nagekomen. De volgende situaties zijn beoordeeld:

het ventileren van de groepsruimte en de slaapkamers;

de wijze waarop voedsel wordt bereid en bewaard;

de hygiëne voor het aan tafel gaan.
De beroepskrachten handelen volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt. Ze kunnen goed
uitleg geven over hoe er veilig en gezond gehandeld wordt op dit kindercentrum.
Op het kindercentrum is geregeld dat er tijdens de opvang altijd een volwassene aanwezig is die
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Alle beroepskrachten beschikken
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over een geldig EHBO-certificaat. De EHBO-materialen worden periodiek gecontroleerd door een
erkende organisatie.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van het kindercentrum heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe me t signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
omgegaan. In de meldcode staan de volgende onderwerpen beschreven:

een stappenplan waarin de stappen worden beschreven hoe om te gaan met signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling;

een afwegingskader waarmee kan worden ingeschat of er een melding moet worden gedaan;

een overzicht van wie er verantwoordelijkheden is voor het nemen van de stappen uit het
stappenplan;

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

aandacht voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De





houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Dit wordt als volgt gewaarborgd:
In de organisatie werkt een aandachtsfunctionaris;
De beroepskrachten hebben op 28 september 2020 een training gevolgd over de meldcode;
Er wordt gewerkt met de app' Meldcode kindermishandeling kinderopvang';
Tijdens een werkoverleg, teamoverleg of individueel coachmoment wordt over het onderwerp
gesproken om te zorgen dat medewerkers elkaar durven aan te spreken.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met de houder op maandag 12 april 2021)
Interview (Met vier beroepskrachten op maandag 12 april 2021)
EHBO-certificaten (van alle vaste beroepskrachten)
Beleid achterwacht
Beleid veiligheid- en gezondheid (Januari 2021)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich e motioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit k inderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De hou der geeft de
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verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
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na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende d e dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
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aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard e n de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aa ngewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letseld uiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze d at,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
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ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang Het Kuikentje

Website

: http://www.kinderopvanghetkuikentje.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000024870560

Aantal kindplaatsen

: 23

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Anne Mieke Korsman - Rosendaal

KvK nummer

: 55190839

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: M.J.M. Wishaupt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Westvoorne

Adres

: Postbus 550

Postcode en plaats

: 3235 ZH ROCKANJE

Planning
Datum inspectie

: 12-04-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 20-04-2021

Zienswijze houder

: 28-04-2021

Vaststelling inspectierapport

: 28-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-04-2021

Verzenden inspectierapport naar

: 29-04-2021
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gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 29-04-2021

20 van 21
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-04-2021
Kinderopvang Het Kuikentje te Oostvoorne

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft op 28 april 2021 per email aangegeven het eens te zijn met de inhoud van het
rapport.
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