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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 onaangekondigd 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
Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat KDV De Guppies niet aan al de beoordeelde eisen voldoet. De
toezichthouder concludeert dat het beleid in orde is, maar dat dit niet helemaal in de praktijk is
terug te zien.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Jaarlijks onderzoek 2022
Kinderdagverblijf (KDV) De Guppies is op 17 mei 2011 bezocht voor het jaarlijks onderzoek. Het
KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek. De toezichthouder heeft tijdens het
bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook heeft de toezichthouder de
pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd bij de houder en deze beoordeeld.
Gelijktijdig is ook een nader onderzoek uitgevoerd waarvoor een separaat rapport is opgesteld.
Tijdens het onderzoek worden tekortkomingen geconstateerd binnen het domein 'Personeel en
groepen'. En een aandachtspunt binnen het 'Pedagogisch klimaat'. Een nadere toelichting staat
beschreven het rapport.
Een indruk van de sfeer op locatie
Op het moment van het bezoek hebben de beroepskrachten aandacht voor de kinderen en praten
met ze met taal die past bij de leeftijd van de kinderen. De kinderen mogen buiten zelf activiteiten
kiezen die ze leuk vinden om te doen.
Algemene informatie
Kinderdagverblijf (KDV) De Guppies is gevestigd aan de Touwslagerstraat te Dronten. In hetzelfde
gebouw bevindt zich ook de gelijknamige buitenschoolse op vang (BSO). Er wordt flexibele en
reguliere opvang aangeboden van maandag t/m vrijdag voor maximaal 32 kinderen.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

18-01-2022. Nader onderzoek. De tekortkomingen zijn hersteld. Advies: geen handhaving.

24-06-2021. Jaarlijks onderzoek. Er worden tekortkomingen geconstateerd binnen het domein
Administratie, Ouderrecht, Veiligheid en gezondheid en Personeel en groepen. Tijdens de
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inspectie worden o.a. onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen
24-06-2021. Nader onderzoek. De tekortkomingen zijn hersteld. De pedagogische praktijk en
binnen- buitenspeelruimte voldoen aan de getoetste voorwaarden. Advies: geen handhaving.
17-02-2021. Nader onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn binnen het domein Pedagogisch
klimaat en Veiligheid en Gezondheid niet alle tekortkomingen hersteld. Advies: handhaving.
10 en 11-08-2020. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op alle
domeinen: Administratie, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en
gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht. Advies: handhaving.
10 en 11-08-2020. Nader onderzoek. De eerder gestelde tekortkomingen binnen het domein
Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en Pedagogisch beleid zijn onvoldoende
hersteld. Advies: handhaving.
09-01-2020. Incidenteel onderzoek. Naar aanleiding van 2 zorgmeldingen is een incidenteel
onderzoek uitgevoerd. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein Pedagogisch
klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaving.
08-10-2020. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein
Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaving.

Opbouw van het inspectierapport
Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk
domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan
de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze
reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een
bijlage achterin het rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is
Administratie
Beoordeling:
Voor kinderopvang moet er een schriftelijke overeenkomst zijn opgesteld tussen de
houder en de ouder. De houder heeft op tijd informatie aan de toezichthouder verstuurd.
Het gaat om informatie die aantoont dat de houder zich houdt aan de Wet
Kinderopvang.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Schriftelijke overeenkomst
De houder zorgt voor een schriftelijke overeenkomst met de ouder. De toezichthouder heeft 3
overeenkomsten ingezien.
Inzien administratie
De houder heeft op tijd informatie aan de toezichthouder verstuurd. De toezichthouder heeft op 17
mei 2022 de volgende informatie opgevraagd bij de houder:







pedagogisch beleid;
schiftelijke overeenkomsten;
een veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan;
EHBO-certificaten;
een overzicht van de samenstelling van de oudercommissie;
het reglement van de oudercommissie;

Op 21 mei 2022 heeft de houder de juiste informatie toegestuurd.
Gebruikte bronnen




Reglement oudercommissie
Beleid veiligheid- en gezondheid (De Guppies versie 5.0 december 2021)
Pedagogisch beleidsplan (KDV De Guppies versie 5.0 21 december 2021)
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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 hij/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 mentorschap 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
Beoordeling:
In het pedagogisch beleidsplan van KDV De Guppies zijn de vereiste onderwerpen
voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het
beschreven beleid.
Op KDV De Guppies werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan KDV De Guppies
versie 5.0 (december 2021).
De
dit





volgende onderdelen van het beleid zijn beoordeeld in het nader onderzoek dat gelijktijdig met
jaarlijks onderzoek is uitgevoerd:
Het bieden van verantwoorde dagopvang.
De manier waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. En de stappen
die ondernomen worden bij bijzonderheden in de ontwikkeling.
Hoe de overdracht aan de basisschool en buitenschoolse opvang verloopt wanneer kinderen 4
jaar worden.
De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden
begeleid.

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:








De invulling van het mentorschap.
De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.
Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen. "Twee weken voordat het kind
wordt geplaatst is er een intake gesprek en tevens wenmiddag, dit dagdeel zal een week voor
aanvang samen met de ouders worden gekozen." (Citaat beleid).
Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn da n voor het aantal kinderen
vereist is.
De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten.
Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag.

Werken volgens het beschreven beleid
De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid. En
observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het
pedagogisch beleid van KDV De Guppies.
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Aandachtspunt!: Op pagina 26 staat bij Kinderbeleid "11.56 In vakantietijd kunnen kdv en bso
groepen worden samen gevoegd (opendeuren beleid)."
Er zijn wettelijk voorwaarden waaraan het samenvoegen van een KDV en BSO aan moeten voldoen
(combinatiegroep). Deze staan niet beschreven in het beleid en daarmee wordt n iet voldaan aan de
eisen voor een combinatiegroep. In de praktijk blijkt er geen sprake te zijn van een
combinatiegroep.
Pedagogische praktijk
Beoordeling:
De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.
Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder
beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna
een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie -instrument is gebaseerd op de
omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat
beschreven.
Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:
a) Emotionele veiligheid
b) Persoonlijke competentie
c) Sociale competentie
d) Normen en waarden
De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de
toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.
Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:
De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten:
tijdens het eten en drinken, tijdens een activiteit en tijdens vrij spel.
a) Emotionele veiligheid
Citaat: Aandacht (0-1)
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten m eer dan de helft van de tijd gericht op de
baby.
Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.
Observatie: Een beroepskracht zit met een baby op de aanwezige bank. De grotere kinderen
spelen buiten in aanwezigheid van een beroepskracht. Het is op de groep. De beroepskracht is
gericht op de baby en geeft een fles. Ze zegt bijvoorbeeld "Lekker drinken meid". Glimlacht daarbij
en kijkt de baby aan. De baby drinkt rustig en oogt tevreden.
b) Persoonlijke competentie
Citaat: Zichtbaarheid resultaat (1-4)
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gem aakt. Er is v erband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en
thema-activiteiten.
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Observatie: Het thema is duidelijk "Boerderij". In de hal staat een een tafel met allerlei speelgoed
gerelateerd aan de boerderij. Er hangen op de groepen knutselwerken van, koeien, varkens en
kippen, ogenschijnlijk gemaakt door de kinderen. Een beroepskracht zit bij kind X aan tafel die een
op papier een varken aan het verven is. "Kijk" zegt X. "Hij zit helemaal onder de modder".
c) Sociale competentie
Citaat: Positieve sfeer (0-4)
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun m edev erantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
Observatie:

De groepen ogen verzorgd, speelgoed is geordend en er zijn hoeken gecreëerd waar kinderen
kunnen spelen.

Bij het buitenspelen heeft een beroepskracht een bellenblaas-machine aangezet. De kinderen
rennen enthousiast achter de bellen aan. De beroepskracht lacht "Zo, mooi hè !" Als kinderen
wat vertellen reageert de beroepskracht met aandacht.

Een beroepskracht helpt om ringen op de grond te leggen zodat kinderen er een spelletje mee
kunnen doen.

De kinderen ogen ontspannen in hun spel zoals in de zandbak, met de aanwezige fietsjes en
met de bellenblaas.

d) Normen en waarden
Citaat: Voorbeeldfunctie (0-4)
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de
om gang m et andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen,
werken samen. Ze zijn (m eestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
Observatie:

Als kind X tegen kind Y aanrijdt met zijn voertuig heeft de beroepskracht aandacht voor de
gebeurtenis en zegt vriendelijk "Oh, Y, wat is er gebeurd?". Y vertelt en de beroepskracht
luistert en zit gehurkt bij Y. Er wordt even gezamenlijk gesproken met X en Y en Y krijgt een
knuffel. Daarna wordt er verder gespeeld.

Als 3 kinderen onderling stoepkrijt van elkaar afpakken vraagt de beroepskracht rustig of
iemand kan vertellen wat er aan de hand is. "Samen delen" zegt de beroepskracht.

Een beroepskracht helpt kind X met steppen "Goed zo X! en helpt nog even verder.
Vervolgens vraagt ze aan X of hij het nu zelf wil proberen.
Gebruikte bronnen





Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (groep, slaapruimte en buitenspeelruimte)
Pedagogisch beleidsplan (KDV De Guppies versie 5.0 21 december 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
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Houder
De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een eenmanszaak. De houder heeft een
VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle zijn in orde.
Medewerkers
Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De
medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun
werkzaamheden begonnen.
Opleidingseisen
Beoordeling:
Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een
passend diploma.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Beroepskrachten
De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat
de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch coach (tevens de houder) van BSO de Guppies is in het bezit van een diploma
"Onderwijsassistent (niveau 4)" en een certificaat "Coaching in de kinderopvang". Deze diploma's
samen voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals genoemd in de cao Kinderopvang.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten
en worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor het KDV is een achterwacht
beschikbaar.
Stagiaires worden niet geheel volgens de voorwaarden ingezet.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Beroepskracht-kindratio (BKR)
Op het KDV zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten
aanwezig:
Groep

Aantal aanwezige
Aantal aanwezige
Aantal benodigde
kinderen
beroepskrachten
beroepskrachten
Paars
2 x 0 jaar
3
3
5 x 1 jaar
2 x 2 jaar
4 x 3 jaar
Oranje 2 x 0 jaar
3
3
1 x 1 jaar
7 x 2 jaar
5 x 3 jaar
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl. In de
categorie van 0 tot 4 jaar mogen 3 beroepskrachten tot en met 16 kinderen opvangen. De
uitkomst kan veranderen als de groepssamenstelling wordt aanpast.
Afwijking BKR
Het KDV is langer dan 10 uur per dag open. De houder mag drie uur per dag minder
beroepskrachten inzetten (3-uursregeling). Deze uren heeft de houder vastgelegd in het
pedagogisch beleidsplan. Tijdens deze uren wordt minimaal de helft van het aantal
beroepskrachten dat nodig is ingezet.
Achterwacht
Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht
beschikbaar. Deze persoon is telefonis ch bereikbaar en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn bij
een noodgeval. De beroepskracht vertelt wat de naam is van deze persoon en waar zij het
telefoonnummer kan vinden.
Wanneer er tijdens de 3-uursregeling 1 beroepskracht wordt ingezet dan is er ter o ndersteuning
een andere volwassene aanwezig op het KDV. Dit blijkt uit het gesprek met de beroepskracht.
Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires
Op het KDV worden stagiaires ingezet. Tijdens de inspectie is een BBLer aanwezig.
Met de informatie die de houder heeft verstrekt aan de toezichthouder wordt onvoldoende duidelijk
dat stagiaires volgens de voorwaarden van de cao-kinderopvang worden ingezet.
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De oplopende inzetbaarheid is niet schriftelijk vastgelegd. Een praktijkleerwerkovereenkomst van
de BBLer heeft de houder opgestuurd naar de toezichthouder. Daarin staat alleen de start en
einddatum van de stage en het aantal uur dat de BBLer zal gaan stage lopen.
De houder heeft geen leer-werkovereenkomst opgesteld met daarin de oplopende
inzetbaarheid beschreven. De toezichthouder heeft op 17 mei 2022 specifiek gevraagd naar een
document waarin de oplopende inzetbaarheid van de BBLer staat beschreven. Ter toelichting:
"De werkgever moet op basis van informatie van de opleidings - en praktijkbegeleider de
formatieve inzetbaarheid bepalen en schriftelijk vastleggen voor welk percentage een BBL’er
formatief kan worden ingezet. In het derde opleidingsjaar mag de BBL-er zonder meer voor 100%
worden ingezet. * In geval van een andere opleidingsduur worden de fase en ingangsdatum ervan
bepaald op basis van informatie van de opleiding.(Verwijzing naar wet- en regelgeving: Schema in
bijlage 9 van de cao Kinderopvang 2018-2019).
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang )

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Beoordeling:
In 2021 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) volgens het verplichte
aantal uren ingezet. De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de PBM moet worden
ingezet juist berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze
urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten
hebben coaching ontvangen.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Urenberekening
De houder komt tot de volgende berekening:
50 uur x aantal
kindercentra
2021
2022

100
100

10 uur x aantal FTE
pedagogisch
medewerkers
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80

Som (van 50 uur x aantal kindercentra
+ 10 uur x aantal FTE) = minimale
ureninzet
170
180

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daa rvoor gelden. De
gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal
kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register
Kinderopvang. De toezichthouder vindt het door de houder berekende totale aantal van 8 fte
werkzame beroepskrachten in 2022 aannemelijk.
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Inzet PBM
Op BSO De Guppies is 1 PBM(-er) werkzaam. De PBM zorgt voor het opstellen en invoeren van het
pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van beroepskrachten. Uit de planning en
gesprek met de houder en beroepskrachten blijkt dat in 2021 de PBM voor het verplichte aantal
uren is ingezet.
Urenverdeling over locaties
De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het
coachingsplan. De uren zijn opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling is
inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders in een map in de hal van het KDV. Dit staat
beschreven in het pedagogisch beleidsplan die op de website staat.
De coachingsuren staan per locatie (KDV en BSO) vermeld.
Coaching aan iedere beroepskracht
Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching hebben
ontvangen van de PBM. Coaching vond plaats door: coaching on the job en individuele
gesprekken.
In het coachplan staat:
"In 2022 willen we verschillende soorten coaching gaan geven.

Individueel. Wat heeft een leidster nodig en waar kan de coach mee helpen.

In de vergadering verschillende casussen met elkaar bespreken.

Trainingen voor het hele team.

Observaties tijdens werk uren en dit bespreken.

De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep, alleen bij calamiteiten helpt zij mee op de
groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te ontvangen.
Aandachtspunt: Als de PBMer structureel bij calamiteiten worden ingezet als beroepskracht zal zij
ook coaching moeten gaan ontvangen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Beoordeling: Kinderen worden opgevangen in één stamgroep. Het aantal kinderen past
binnen de maximale grootte van de stamgroep. De kinderen maken gebruik van
maximaal twee stamgroepsruimtes. Ouders weten in welke stamgroep het kind zit en
welke beroepskrachten op de groep werken. Voor ieder kind is een vaste beroepskracht
aanwezig. Ieder kind heeft een mentor.
De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind niet periodiek met de ouders.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Opvang in stamgroepen
Uit het gesprek met de beroepskrachten, de observatie en presentielijsten blijkt dat een kind wordt
opgevangen in één stamgroep.
Het aantal kinderen per stamgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het
Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:
Groepsnaam

Leeftijd

Groepsgrootte volgens het

Maximale groepsgrootte volgens
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Oranje
Paars

kinderen

beleid

het Besluit

0-4
0-4

16
16

16
16

Bij de intake horen de ouders in welke stamgroep hun kind is geplaatst. En welke beroepskrachten
op de stamgroep werken.
De kinderen maken gebruik van maximaal twee stamgroepsruimtes. Dit blijkt uit gesprekken met
de beroepskrachten en de presentielijsten.
Vaste gezichten
Per dag is minimaal 1 van de 2 (of 3) vaste beroepskrachten aanwezig voor elk kind tot 1 jaar.
Voor elk kind vanaf 1 jaar is per dag minimaal 1 van de 3(of 4) vaste b eroepskrachten aanwezig.
Dit blijkt uit de gesprekken met de beroepskrachten en de opgevraagde roosters.
Mentorschap
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind.
Ook is de mentor het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind.
De mentor bespreekt niet op vaste momenten de ontwikkeling van het kind met de ouders. Een
beroepskracht geeft aan dat de mentor jaarlijks kinderen observeert, maar dat als er geen
bijzonderheden zijn, niet jaarlijks een gesprek wordt aangeboden aan ouders om de ontwikkeling
van het kind te bespreken.
Dit blijkt ook uit informatie in een nieuwsbrief die is verstuurd aan ouders. In de nieuwsbrief 'Lente
2022' staat beschreven dat: "Alle kinderen nu een eigen mentor hebben en dat deze mentor een
keer per jaar mrt/april uw kind op het kdv observeert. Kom t er niets bijzonders uit de
observ atie dan is een ouder gesprek niet noodzakelijk, m aar op uw verzoek uiteraard
wel m ogelijk."
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Beoordeling:
De Nederlandse taal is de voertaal op het KDV.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
De beroepskrachten praten Nederlands met de kinderen, de ouders en met elkaar. De
beleidsdocumenten zijn in de Nederlandse taal geschreven.
Gebruikte bronnen




Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (groep, slaapruimte en buitenspeelruimte)
13 van 37

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022
De Guppies te Dronten








Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Nieuwsbrieven (Lente 2022)
(Praktijk)leerovereenkomst (ROC)
Personeelsrooster
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2022 en 2020/ 2021)
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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 houder: 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 moe t 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
Beoordeling:
De vereiste onderwerpen staan voldoende beschreven. In de
praktijk werken de beroepskrachten volgens dit beschreven beleid.
De beroepskrachten werken met het veiligheids - en gezondheidsbeleidsplan De Guppies versie
december 2021. Het beleidsplan is actueel.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat een duidelijke beschrijving van:

De manier waarop het beleid een doorlopend proces is. Het proces bestaat uit het schrijven
van het beleidsplan, het toepassen in de praktijk, het bespreken en zo nodig aanpassen van
het beleidsplan.

Welke risico’s de houder heeft ingeschat als belangrijkste risico's met grote gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen.

De maatregelen die beroepskrachten moeten nemen om de belangrijkste risico’s te
voorkomen. En wat de beroepskrachten moeten doen als er toch iets ernstigs gebeurt.

De manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine risico's. Dit zijn risico’s die geen
ernstige gevolgen hebben.

De manier waarop het beleid is in te zien voor medewerkers en ouders.

De manier waarop de achterwacht is geregeld als er maar één beroepskracht op het KDV is
ingezet. Ook tijdens de 3-uurregeling.

Aanwezigheid van een EHBO-er
Tijdens de openingstijden is altijd een volwassene aanwezig die een geldig EHBO -diploma heeft.
Steekproefgewijs zijn 4 certificaten opgevraagd en ingezien.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Beoordeling:
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De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode
zijn de juiste onderdelen beschreven. Het stappenplan van de meldcode bevat de juiste
stappen. De houder zorgt voor voldoende kennis bij medewerkers over de inhoud en het
gebruik van de meldcode. De houder zorgt ervoor dat de medewerkers weten in welke
situaties zij een meldplicht hebben.
Meldcode
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het niet goed gaat met
een kind, thuis of op de opvang, is dat vaak te zien of te merken aan het kind. In de meldcode
moet beschreven staan wat medewerkers dan moeten doen om het kind te helpen.
Volgens de Wet Kinderopvang moet het volgende in de meldcode staan:

een stappenplan;

wanneer er melding moet worden gedaan;

wie er verantwoordelijk is voor welke taak;

aandacht voor bijzondere vormen van geweld;

hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.
Stappenplan meldcode
In het stappenplan moeten de volgende punten staan:

vastleggen welke signalen er opgeme rkt worden;

overleggen met collega’s en eventueel een deskundige;

het voeren van een gesprek met de ouders en eventueel het kind zelf;

bedenken of de houder zelf hulp kan bieden;

beslissen of de houder zelf hulp gaat bieden, of het inschakelen van hulp.

Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldcode
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode onder de aandacht gebracht bij de
medewerkers. Dit heeft de houder op de volgende manier gedaan:

De inhoud van de meldcode te bespreken tijdens teamvergaderingen;

Beroepskrachten hebben een meldcode app.
Bij navraag bij 2 beroepskrachten zijn beide op de hoogte van de inhoud van de meldcode.
Meldplicht
De meldplicht is door de houder onder de aandacht gebracht van de medewerkers, door:

Dit onderwerp te bespreken tijdens teamvergaderingen;

beroepskrachten hebben een meldcode app;
Een beroepskracht vertelt over de inhoud van de meldplicht en de rol van de
vertrouwensinspecteur.
De volgende punten zijn gedeeld met de medewerkers:

De houder belt direct de vertrouwensinspecteur van het onderwijs als er een vermoeden
bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een medewerker.

Als een medewerker vermoedt dat een andere medewerker een kind heeft mishandeld of
misbruikt, moet het direct aan de houder verteld worden.

Als een werknemer vermoedt dat de houder een kind misbruikt of mishandeld heeft, dan belt
deze de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Bij een redelijk vermoeden moet aangifte
gedaan worden bij de politie.
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Gebruikte bronnen





Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Beleid veiligheid- en gezondheid (De Guppies versie 5.0 december 2021)
Notulen teamoverleg (september 2021 en mei 2022)

17 van 37
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022
De Guppies te Dronten

Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Beoordeling:
De stamgroepruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. Elke
stamgroep heeft en eigen stamgroepruimte. Het KDV heeft voldoende binnenspeelruimte
en buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Binnenruimte
Er zijn 2 stamgroepruimtes. Elke stamgroep heeft een eigen groepsruimte. Er is minimaal 3,5 m²
binnenspeelruimte per kind op he t KDV aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend tijdens het
onderzoek vóór registratie.
De beide stamgroepen zijn ingericht met een tafel, zitbank en kinderstoelen, zithoek en twee hoge
boxen waaronder kinderen kunnen spelen. Er is voldoende speelruimte om te spelen. Er is
voldoende speelgoed en knutselmateriaal voor diverse leeftijden aanwezig.
Buitenruimte
Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend
tijdens het onderzoek vóór registratie. De buitenruimte grenst aan het KDV.
Aan de voorkant van het gebouw is de buitenruimte betegeld. Er is een zandbak aanwezig en in de
schuur staat los buitenspeelgoed. Aan de achterkant van het gebouw bestaat de buitenruimte uit
beplanting, gras en zand. Er is o.a. een zandbak en een glijbaan.
Slaapruimte
KDV De Guppies heeft een afzonderlijke slaapruimte met 16 slaapplekken. Er staan 8 stapelbedjes
met dak. Tijdens de inspectie waren er voldoende slaapplekken aanwezig voor het aantal kinderen
in de leeftijd tot anderhalf jaar oud. De slaapruimte is aangepast op het aantal op te vangen
kinderen tot anderhalf jaar.
Gebruikte bronnen



Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (groep, slaapruimte en buitenspeelruimte)
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Informatie
Beoordeling:
De houder informeert ouders voldoende over het beleid en over het laatste
inspectierapport. De ouders worden ook geïnformeerd over de Geschillencommissie
Kinderopvang en over de afwijking op de BKR.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Het beleid
Het KDV heeft een website met informatie over de verschillende beleidsplannen.
Op de website van KDV De Guppies is voldoende informatie voor ouders te vinden. Bijvoorbeeld
over de klachtenregeling. Ouders kunnen het pedagogisch beleidsplan lezen op de website. Ook het
veiligheids- en gezondheidsbeleid staat op de website.
Ook informeert de houder ouders over het beleid door een informatiemap neer te leggen op het
KDV. In de map zitten bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Het inspectierapport
Het laatste inspectierapport is op de website te vinden.
De Geschillencommissie Kinderopvang
De houder informeert de ouders over de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang in
het pedagogisch beleidsplan en op de website middels een brochure over de Geschillencommissie.
Afwijking BKR
De houder informeert de ouders over het afwijken van de BKR in het pedagogisch beleidsplan en
tijdens het intakegesprek.
Oudercommissie
Beoordeling:
Het KDV heeft een oudercommissie (OC). De houder heeft voor de OC een reglement
vastgesteld. Het reglement voldoet aan de eisen. De OC bestaat uit ouders van de
kinderen die worden opgevangen. De OC bepaalt haar eigen werkwijze.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
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Het KDV heeft een OC.
Reglement
De houder heeft 6 maanden na de registratie van het KDV een reglement vastgesteld voor de OC.
In het reglement staat informatie over:

het aantal leden;

de manier waarop de leden worden gekozen;

hoe lang de leden lid mogen zijn.
In het reglement staan geen regels over de werkwijze van de OC. De houder verandert het
reglement pas als de OC daarmee instemt.
Samenstelling OC
Medewerkers van het KDV zijn geen lid van de OC. De leden zijn ouders van het KDV en worden
gekozen door andere ouders van het KDV.
Klachten en geschillen
Beoordeling:
De houder heeft een interne klachtenregeling schriftelijk vastgelegd. De houder brengt
de klachtenregeling onder de aandacht van ouders en werkt volgens deze
klachtenregeling. De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
De interne klachtenregeling
De houder heeft een klachtenregeling opgesteld en deze schriftelijk vastgelegd. In de
klachtenregeling staat hoe een ouder een klacht kan indienen. De klacht kan gaan over de
overeenkomst met de houder of het gedrag van de houder of een medewerker.
De klachtenregeling heeft de juiste inhoud
In de klachtenregeling staat dat de houder:

de klacht met aandacht onderzoekt;

de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de behandeling;

de klacht zo snel mogelijk afhandelt;

de klacht binnen 6 weken afhandelt;

de ouder schriftelijk informeert over de beoordeling;

in het oordeel een duidelijke periode stelt waarbinnen maatregelen worden genomen.

De houder informeert ouders over de klachtenregeling
De houder informeert ouders over de klachtenregeling op de website van De Guppies en in het
pedagogisch beleidsplan. De brochure van de Geschillencommissie staat vermeld op de website en
wordt gemaild naar nieuwe ouders.
Jaarverslag
Als er klachten bij de houder zijn ingediend, moet de houder een jaarverslag opstellen. De ho uder
geeft aan dat er het afgelopen jaar geen klachten zijn ingediend. Derhalve hoeft er geen
jaarverslag klachten te verschijnen over 2021.
Aansluiting Geschillencommissie Kinderopvang
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De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang sin ds 22-01-2016.
Gebruikte bronnen








Interview houder
Landelijk Register Kinderopvang
Reglement oudercommissie
Website (kdvdeguppies.nl)
Pedagogisch beleidsplan (KDV De Guppies versie 5.0 21 december 2021)
Klachtenregeling
Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Administratie
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang )
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1,
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.
De administratie bevat de volgende gegevens:
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam,
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften;
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang;
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58
van de wet;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang )

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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
22 van 37
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022
De Guppies te Dronten

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week vers chilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinde ren de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van ee n
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 grenze n worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 participerende ouder;
c. 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;
d. 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;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
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de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid va n 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang )
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 de 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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang )
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Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Bes luit 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 houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 kindero pvang)
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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a 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)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang )
OF
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang )

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 o f stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )
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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 en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
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 en 1.60c lid 1 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 le tselduiding;
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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de h andelswijze 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 maa kt 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)
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
29 van 37
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022
De Guppies te Dronten

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen,
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Oudercommissie
De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement
oudercommissie vastgesteld.
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang )
Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent:
- het aantal leden;
- de wijze waarop de leden worden gekozen;
- de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang )
Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de
oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang )
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie.
(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang )
De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het
kindcentrum worden opgevangen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang )
De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang )
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Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het
jaarverslag wordt ten minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijke persoon is.
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 ju ni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende
wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Guppies

Website

: http://www.kdvdeguppies.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000028636880

Aantal kindplaatsen

: 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Annemieke Anna Antonia Jaarsveld

KvK nummer

: 59332018

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Smid

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Dronten

Adres

: Postbus 100

Postcode en plaats

: 8250 AC DRONTEN

Planning
Datum inspectie

: 17-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 20-06-2022

Zienswijze houder

: 03-07-2022

Vaststelling inspectierapport

: 04-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 04-07-2022
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 04-07-2022

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Ontvangen op 3 juli 2022:
Goedemiddag,
In de bijlage mijn zienswijze van het rapport van kinderdagverblijf De Guppies van 20 juni 2022.
Ik hoop dat er door de gemeente naar gekeken wordt.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Jaarsveld
Kinderdagverblijf De Guppies

Stagiaires worden niet geheel volgens de voorwaarden ingezet.
De bbl stagiaire die er deze dag was. Stond volgens de gemaakte afspraken en naar aanleiding van
het kind leidster ratio goed op de groep.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs ges chiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Bij het bepalen van de inzet van
beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin
zij zich op dat moment bevinden. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9
Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
In de documenten die zijn verstrekt aan de toezichthouder is zeker wel te zien wat de opbouw is
van inzetbaarheid van bbl studenten. Hieronder het voorbeeld wat voor alle stagiaires geldt.
Wij vinden het belangrijk om te kijken naar de student. Wat kan deze al wel en wat kan deze nog
niet. Daarom voeren wij gesprekken. Deze zijn ook naar de toezichthouder gestuurd, maar zal ik
niet in deze mail meesturen. Uit deze gesprekken is gebleken wat er al goed gaat en wat er nog
verbeterd kan worden.
Protocol inzet van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers
Er is een maximale verhouding tussen pedagogisch medewerkers, en beroepskrachten-in-opleiding
en stagiaires met betrekking tot hun formatieve inzet. Formatieve inzet betekent dat de
beroepskracht-in-opleiding of stagiair geheel of gedeeltelijk meetelt in de berekening van de BKR.
Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet
is niet groter dan een derde van het minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers op een
kindercentrum. Bijvoorbeeld, als volgens de beroepskracht-kindratio in het kindercentrum
minimaal 6 beroepskrachten moeten worden ingezet, dan mogen maximaal 2 hiervan
beroepskrachten-in-opleiding en/of stagiaires zijn die formatief worden ingezet.
Een bol student zal het eerste en twee jaar van zijn/haar opleiding altijd boventallig op de groep
staan. Ook in pauze tijd staat deze student nooit alleen. In het laatste jaar kan de bol student
ingezet worden als er plotseling ziekte is onder de leidsters en het niet anders opgelost kan
worden. Deze student zal dan nooit alleen op de groep staan, maar altijd naast een gediplomeerde
leidster.
Voor bbl studenten geldt dit niet. Hieronder een schema hoe de inzet word opgebouwd. Hierbij
kijken wij altijd naar de student zelf. Elke student ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo. Hier
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houden wij bij kinderdagverblijf De Guppies rekening mee. We zullen ten aller tijden de wisseling
van inzetbaarheid eerst met de student en met de praktijkbegeleider overleggen of dit verantwoord
is. Ook deze student zal nooit alleen op de groep staan, maar altijd naast een gediplomeerde
leidster. Alleen in pauze tijd kan hierbij afgeweken worden. Er zal dan wel een achterwacht van de
andere groep aanwezig zijn voor vragen of noodgevallen.
Er zijn opleidingen die verkort gedaan mogen worden. In plaats van 3 jaar duurt de opleiding 2
jaar. Hier houden wij rekening mee met de inzetbaarheid van de student.
Inzetbaarheid en salariëring student in opleiding (bbl)
Opleidings
Salaris
Formatieve
Wijze van
fase
inzetbaarheid
vaststelling
opleidingsfase
Fase 1:
Salarisnummer
Conform de leerjaren
overeenkomstig 7 schaal 5
Oplopend van
en voortgang in
eerste leerjaar
0% naar
geval van een
bbl of duaal
100%
normatieve
---------opleidingsduur van 3
-----------------jaar; In geval van
Fase 2:
salarisnummer
een andere
overeenkomstig 8 schaal 5
opleidingsduur, zoals
tweede leerjaar
---------------bij hbo-bachelor,
bbl of duaal
----------hbo associate degree
Salarisnummer 100 %
en mbo derde
9 schaal 5
leerweg (ovo),
Fase 3:
worden de fase en
overeenkomstig
ingangsdatum ervan
derde leerjaar
bepaald op basis van
bbl of duaal
informatie van de
opleiding.
Fase 4:
Salarisnummer
overeenkomstig 10 schaal 6
100 %
N.v.t.
diploma of
vierde leerjaar
bbl of duaal

Wijze van vaststelling
formatieve
inzetbaarheid
De werkgever stelt de
formatieve
inzetbaarheid in fase
1 en fase 2 vast op
basis van informatie
van de opleidings- en
praktijkbegeleider en
legt deze schriftelijk
vast.
--------------------N.v.t.

N.v.t.

Mentorschap
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind.
Ook is de mentor het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind. De mentor
bespreekt niet op vaste momenten de ontwikkeling van het kind met de ouders. Een beroepskracht
geeft aan dat de mentor jaarlijks kinderen observeert, maar dat als er geen bijzonderheden zijn,
niet jaarlijks een gesprek wordt aangeboden aan ouders om de ontwikkeling van het kind te
bespreken. Dit blijkt ook uit informatie in een nieuwsbrief die is verstuurd aan ouders. In de
nieuwsbrief 'Lente 2022' staat beschreven dat: "Alle kinderen nu een eigen mentor hebben en dat
deze mentor een keer per jaar mrt/april uw kind op het kdv observeert. Komt er niets bijzonders
uit de observatie dan is een ouder gesprek niet noodzakelijk, maar op uw verzoek uiteraard wel
mogelijk."
Wij verplichten ouders niet om op gesprek te komen.
Naar aanleiding van deze mail hebben de ouders die wel een gesprek wilde contact met mij als
houder gehad om een afspraak in te plannen.
Deze gesprekken hebben ook allemaal plaatsgevonden.
36 van 37
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022
De Guppies te Dronten

37 van 37
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022
De Guppies te Dronten

