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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 6 juni 2019 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal
kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen
aan (de inzet van) het personeel, de stabiliteitseisen, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de uitvoering
daarvan. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten
aan te leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder op 11 juni en 2 juli 2019 ontvangen.

Beschouwing
Kindercentrum De Boefjes is een eenmanszaak. De huidige eigenaar was, voordat zij het kinderdagverblijf in
maart 2015 heeft overgenomen, hier reeds lange tijd werkzaam als beroepskracht. De voormalig eigenaar is
ook nog steeds verbonden aan het kindercentrum als pedagogisch beleidsmedewerker en beroepskracht. 

Het team in het kinderdagverblijf is zeer stabiel. De drie vaste beroepskrachten (onder wie de eigenaar en
de beleidsmedewerker) werken allemaal langer dan vijftien jaar bij het kinderdagverblijf. Sinds januari 2019
is als gevolg van de nieuwe eisen omtrent de beroepskracht-kindratio tevens een vierde beroepskracht
aangesteld. Verder is er een groepshulp die op vrijwillige basis opruim- en schoonmaaktaken uitvoert.
Ziekte, vakantie of verlof wordt intern opgelost. Ten tijde van het inspectiebezoek zijn aan de locatie twee
stagiairs verbonden. Een van hen is in de onderzochte periode zonder arbeidsovereenkomst formatief
ingezet. Ook blijkt zij, in tegenstelling tot wat de eigenaar dacht, geen BOL-stagiair te zijn, maar een derde
leerweg (OVO) te volgen.

Het kinderdagverblijf bestaat uit één verticale groep met maximaal dertien kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar. Het kinderdagverblijf kenmerkt zich door een vriendelijke en huiselijke sfeer. De beroepskrachten,
kinderen en ouders kennen elkaar goed. Veel kinderen wonen in de buurt van het kinderdagverblijf en er
kan altijd op ouders worden teruggevallen in geval van calamiteiten. Ook is de tuin heringericht door een van
de ouders. Twee keer per jaar wordt na openingstijd een kennismakingsborrel voor ouders georganiseerd.
De beroepskrachten hebben mentorkinderen die zij eenmaal per jaar observeren. Naar aanleiding van de
observaties vinden oudergesprekken plaats.  

Huidige onderzoek
In het huidige onderzoek zijn overtredingen met betrekking tot het pedagogisch beleid en (het afwijken van)
de beroepskracht-kindratio geconstateerd. Hiervoor is een herstelaanbod gedaan. Deze overtredingen zijn
binnen de onderzoekstermijn hersteld.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. De houder heeft deze echter
binnen de onderzoekstermijn hersteld. Om deze reden adviseert de toezichthouder om niet handhavend op
te treden.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor het kinderdagverblijf is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Hierin wordt van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang een concrete beschrijving
gegeven. Ook is de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep beschreven.

Tijdens het inspectieonderzoek blijkt dat op het kinderdagverblijf stagiairs aanwezig zijn die beiden een
verschillende leerweg (op een verschillend opleidingsniveau) volgen, namelijk de beroepsopleidende leerweg
(BOL) en de derde leerweg (OVO). In het pedagogisch beleidsplan wordt niet ingegaan op de verschillende
stagevormen en opleidingsniveaus, met de bijbehorende taken van de stagiairs.

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan om binnen de gegeven termijn de genoemde
overtreding op te lossen. De houder heeft het stagebeleid, dat onderdeel is van het pedagogisch
beleid, aangepast. Zo zijn de verschillende stagevormen en opleidingsniveaus inclusief bijbehorende taken
beschreven. Ook is de wijze van begeleiding opgenomen en op welke momenten studenten in opleiding
formatief ingezet kunnen worden.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze
waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang; art 3 lid 3 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld naar aanleiding van observaties in de
groep, tijdens het eten en vrij (buiten) spelen. Gedurende deze observaties wordt verantwoorde
kinderopvang geboden. De beroepskrachten doen dit door uitvoering te geven aan het pedagogisch
beleidsplan. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel gebaseerd is.

Bij aanvang van het inspectiebezoek zitten de kinderen aan tafel. Er wordt ‘Eet smakelijk’ gezongen en alle
kinderen krijgen een voorgesmeerd broodje. De beroepskrachten geven de kinderen de tijd om rustig te
eten en reageren op wat de kinderen zeggen. Na het eten krijgen zij een washand en mogen zij zelf hun
gezicht poetsen. 
De kinderen gaan van tafel en lopen naar de andere kant van de ruimte omdat is aangekondigd dat zij naar
buiten gaan. Ze weten dat zij even moeten wachten tot de buitenruimte klaargemaakt is en zij hun
schoenen en jassen kunnen aandoen. Zij zitten rustig op een vaste plek op de grond te wachten tot een
beroepskracht de schoenen en jassen heeft gehaald. Hieruit blijkt dat dit een vast ritueel is, waar de
kinderen bekend mee zijn. De oudere kinderen worden gestimuleerd om zelf hun jas en schoenen aan te
doen en de beroepskrachten complimenteren de kinderen als het hen lukt. De jongere kinderen worden
geholpen en de beroepskrachten verwoorden hierbij hun handelingen. Uit bovenstaande blijkt dat de
emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

De beroepskrachten hebben zich verdeeld over de ruimtes. Eén beroepskracht is buiten en twee helpen de
kinderen binnen met aankleden. De buitenruimte grenst aan de groepsruimte en de deuren staan open. Elk
kind dat klaar is, kan alvast naar buiten om te gaan spelen. Niet alle kinderen hebben zin om naar buiten te
gaan. De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van deze kinderen; zij krijgen de ruimte om
binnen te blijven. Een beroepskracht blijft binnen en vraagt wat zij willen doen. Zij zit bij de kinderen op de
grond en als een kind een boekje pakt, leest zij hen voor.

Gebruikte bronnen:
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- Gesprekken met de beroepskrachten en eigenaar
- Pedagogisch beleidsplan, versie 1.3 7 juni 2019, ontvangen op 11 juni 2019
- Pedagogisch beleidsplan aangepast, versie 1.3 20 juni 2019, ingezien op de website
- Stagebeleid, versie 20 juni 2019, ontvangen op 2 juli 2019
- Observatie in de groep
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werken bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en voor aanvang van de werkzaamheden
gekoppeld aan de houder. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat in de
onderzochte periode van 20 mei tot en met 6 juni 2019 is ingezet op het kinderdagverblijf.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit oordeel is gebaseerd op de beroepskwalificatie van de
beroepskracht die sinds het laatste reguliere inspectiebezoek d.d. 23 maart 2018 in dienst is getreden.

Een van de beroepskrachten is tevens aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij beschikt
over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen
cao Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten
Uit de presentielijsten van 20 mei tot en met 6 juni 2019 en de bijbehorende werkroosters van het personeel
blijkt dat in de onderzochte periode niet op alle dagen voldoende beroepskrachten zijn ingezet. Op zes
dagen is een stagiair formatief ingezet, onder andere vanwege vakantie van een beroepskracht. Met deze
stagiair is echter geen arbeidsovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat zij onbezoldigd op de groep is
ingezet en dus niet mag worden meegerekend voor de beroepskracht-kindratio. 
Op vier dagen (24, 29 mei, 5 en 6 juni 2019) zijn hierdoor onvoldoende beroepskrachten voor het aantal (en
de leeftijd van de) kinderen dat werd opgevangen, ingezet. Op deze dagen is namelijk de stagiair samen
met twee beroepskrachten ingezet, terwijl voor het aantal (en de leeftijd van de) kinderen inzet van drie
beroepskrachten vereist was.
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan om de genoemde overtreding binnen de
gegeven termijn op te lossen. De houder heeft een plan van aanpak ter verbetering van het
personeelsbeleid opgesteld. Hierin is beschreven dat bij ziekte, vakantie of verlof een beroep wordt gedaan
op de vaste beroepskrachten of een vaste invalkracht. Tevens heeft de eigenaar telefonisch verklaard
dat stagiairs niet meer formatief zullen worden ingezet.
Uit de presentielijsten van 24 juni tot en met 1 juli 2019 en de bijbehorende werkroosters van het
personeel constateert de toezichthouder dat in deze periode voldoende personeel is ingezet. Uit het
werkrooster van juli 2019 blijkt tevens dat dagelijks voldoende beroepskrachten ingezet zullen worden voor
het aantal (en de leeftijd van de) aanwezige kinderen.

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 7.30 tot 16.30 uur, van 9.30 tot 18.30 uur
of van 7.30 tot 18.30 uur. Dagelijks werken drie beroepskrachten; het verschilt per dag of twee
beroepskrachten om 7.30 of 9.30 uur starten. 
In het pedagogisch beleid van de organisatie is opgenomen dat op de volgende tijden kan worden
afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio: van 8.30 tot 9.30 uur en van 12.30 tot 14.30 uur. De
beroepskrachten houden de breng- en haaltijden van de kinderen bij op de presentielijsten en noteren
hoeveel kinderen (en het aantal baby's) in de ochtend tot 9.30 uur aanwezig zijn. De vroege dienst gaat pas
naar huis wanneer de beroepskracht-kindratio dit toelaat. Uit de presentielijsten van 20 mei tot en met 6
juni 2019, de bijbehorende werkroosters van het personeel en de verklaringen van de
beroepskrachten, blijkt dat in de onderzochte periode niet buiten de beschreven tijden in het pedagogisch
beleid is afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio.

Op de dag van het inspectiebezoek wordt tot 9.30 uur slechts één beroepskracht ingezet. Op basis van het
aantal en de leeftijd van de kinderen was tussen 9.20 en 9.30 uur de inzet van drie beroepskrachten vereist.
Tot 9.30 uur wordt (zoals beschreven in het pedagogisch beleid) afgeweken van de beroepskracht-
kindratio, op dat moment is echter niet de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. Wel was
een stagiair boventallig aanwezig.
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De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. De houder heeft naar aanleiding van deze
overtreding de werktijden aangepast, namelijk door standaard een tussendienst van 8.30 tot 18.30 uur in te
plannen. Uit de presentielijsten van 24 juni tot en met 1 juli 2019 en de bijbehorende werkroosters van het
personeel constateert de toezichthouder dat op de momenten dat is afgeweken van de
vereiste beroepskracht-kindratio, minimaal de helft van het benodigde aantal beroepskrachten is ingezet.

Het kan voorkomen dat er aan het begin of eind van de dag slechts één beroepskracht aanwezig is in het
kindercentrum. In geval van calamiteiten is er een achterwacht geregeld. De beroepskrachten kunnen een
beroep doen op de uitgeroosterde beroepskracht, ouders die thuiswerken in de directe omgeving van het
kinderdagverblijf, of medewerkers van het naastgelegen café (vanaf 10.00 uur). Zij weten dat zij beschikbaar
dienen te zijn gedurende deze tijden en kunnen binnen vijftien minuten aanwezig zijn. 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere
volwassene in het kindercentrum aanwezig. Zo zijn de groepshulp of een stagiair (vanaf 7.30 uur) aanwezig,
of pauzeren de beroepskrachten op dergelijke momenten in het pand.

Samenvattend:
De houder heeft in de onderzochte periode niet voldaan aan de vereiste beroepskracht-kindratio. Ook na
een herstelaanbod is deze overtreding niet opgeheven.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• 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 kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaal aantal 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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub c sub d Wet kinderopvang; art 3 lid 3 sub a art 7 lid 1 lid 2 lid 4 Besluit kwaliteit 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 art 1.50 lid 1 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 sub a art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
In het pedagogisch beleid wordt ingegaan op de urenverdeling van het ontwikkelen en implementeren van
het pedagogisch beleid alsmede voor individuele coaching. Ook is kort beschreven wat de werkzaamheden
inhouden en dat er zorg voor zal worden gedragen dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach, die ook
deels als beroepskracht wordt ingezet, jaarlijks ook voldoende coaching ontvangt. Met een externe coach is
een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Omdat de houder gedurende heel 2019 de tijd heeft voor de implementatie van de nieuwe wetgeving wordt
de voorwaarde met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in het huidige
onderzoek nog niet beoordeeld. Dit kan worden beoordeeld tijdens het volgende jaarlijks
inspectieonderzoek in 2020.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf bestaat uit één stamgroep waarin maximaal dertien kinderen tussen 0 en 4 jaar
worden opgevangen. De beroepskrachten werken op vaste dagen, waardoor voor ouders bekend is door
welke beroepskracht hun kind die dag wordt opgevangen. Ook staat op een whiteboard in de gang vermeld
welke beroepskrachten die dag aanwezig zijn of wat de (incidentele) wijzigingen hiervan zijn.
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Aan de kinderen tot één jaar zijn maximaal twee vaste beroepskrachten toegewezen en aan de kinderen
ouder dan één jaar zijn drie vaste beroepskrachten toegewezen. Uit de presentielijsten van 20 mei tot en
met 6 juni 2019 en de bijbehorende inzet van het personeel blijkt dat dagelijks een van de vaste
beroepskrachten aanwezig is.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en de eigenaar
- Personenregister Kinderopvang (PRK), geraadpleegd op 19 juni 2019
- Afschriften beroepskwalificaties, ingezien tijdens inspectiebezoek
- Overzicht inzet beroepskrachten van 20 mei tot en met 6 juni 2019, ontvangen op 11 juni 2019
- Werkrooster 1 tot en met 31 juli 2019, ontvangen op 2 juli 2019
- Presentielijsten van 20 mei tot en met 6 juni 2019, ontvangen op 11 juni 2019
- Presentielijsten 24 juni tot en met 1 juli 2019, ontvangen op 2 juli 2019
- Plan van aanpak personeelsbeleid, ontvangen op 2 juli 2019
- Pedagogisch beleidsplan, versie 1.3 7 juni 2019, ontvangen op 11 juni 2019
- Samenwerkingsovereenkomst externe coach, ingezien tijdens inspectiebezoek
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor het kinderdagverblijf is een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierin is de beleidscyclus
opgenomen. Deze cyclus duurt gemiddeld een jaar. Deze beleidscyclus wordt gestart met een risico-
inventarisatie, waaruit een actieplan en een jaarplan voortvloeien. Vervolgens worden verbeterpunten
aangepakt en de genomen maatregelen worden geëvalueerd. De beroepskrachten worden betrokken bij de
beleidscyclus door Quickscans uit te voeren en tijdens teamoverleg de actuele thema's gezamenlijk te
evalueren. 
Voor (nieuwe) beroepskrachten en stagiairs zijn de verschillende protocollen in te zien op de locatie. Ook is
het veiligheids- en gezondheidsbeleid tijdens het maandelijks teamoverleg een vast agendapunt. Over het
inzien van het beleid en de evaluaties daarvan voor ouders is beschreven dat de ouders hierover worden
geïnformeerd via een maandelijkse nieuwsbrief. Tevens is het beleid aanwezig op de locatie.

Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. Uit de werkroosters van het
personeel en afschriften van EHBO-certificaten, blijkt dat in de periode van 20 mei tot en met 6 juni 2019
gedurende de openingstijden te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is geweest die
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

De kennis van de beroepskrachten over het vastgestelde beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk is
beoordeeld aan de hand van enkele speerpunten. Op het gebied van veiligheid is tijdens het inspectiebezoek
aandacht besteed aan uitstapjes. Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan de maatregelen
bij warm weer.

Uitstapjes
Tijdens het inspectieonderzoek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de
veiligheidsmaatregelen omtrent uitstapjes en deze ook uitvoeren. Zij vertellen dat zij bij een uitstapje,
bijvoorbeeld naar de speeltuin, markt of park, onder andere een telefoon, een EHBO-doos en de
presentielijsten meenemen. De beroepskrachten vertellen dat zij hiervoor de bolderkar gebruiken omdat
vaak ook jonge kinderen meegaan die zelf nog niet (ver) kunnen lopen. Zij maken geen gebruik van het
openbaar vervoer en er gaan altijd minimaal twee beroepskrachten mee op uitstapje. Alle kinderen dragen
een geel hesje. Een buitenspeelplaats wordt altijd eerst gecontroleerd op zwerfvuil.

Maatregelen bij warm weer 
In het 'Hitte- en zonprotocol' van de organisatie zijn maatregelen die de beroepskrachten moeten nemen
indien het erg warm weer is, vastgelegd. Tijdens het bezoek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn
van de belangrijkste punten in het protocol. Zo worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème
indien de zon schijnt of als de UV-index 3 of hoger is. Verder krijgen de kinderen extra water aangeboden en
wordt er minder lang en niet tussen 12.00 en 15.00 uur buiten gespeeld. Eventueel worden extra
schaduwplekken gecreëerd. Op verzoek van ouders hebben sommige kinderen een eigen
zonnebrandcrème.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld in 2018. Hiervoor is
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. In de meldcode
is in het stappenplan het afwegingskader (verplicht per januari 2019) opgenomen. De meldcode is aanwezig
op de locatie en in te zien voor het team. 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze één keer per half jaar tijdens een
overleg te bespreken. Op 18 februari 2019 heeft het hele team tevens een externe training over de meldcode
gevolgd. De eigenaar is aangesteld als aandachtsfunctionaris en heeft hiervoor een training afgerond. Ten
tijde van het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van mogelijke signalen van
kindermishandeling en de te nemen stappen in het geval van een vermoeden hiervan.
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Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en eigenaar
- Beleidsplan veiligheid en gezondheid, reeds in bezit van de GGD
- Pedagogisch beleidsplan, versie 2 mei 2019, reeds in bezit van de GGD
- Hitte- en zonprotocol, versie 7 juni 2019, ontvangen op 11 juni 2019
- EHBO-certificaten, ontvangen op 11 juni 2019
- Werkroosters van 20 mei tot en met 6 juni 2019 , ontvangen op 11 juni 2019
- Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, ingezien tijdens inspectiebezoek
- Inspectieonderzoek
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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.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze
waarop zij hierbij worden begeleid.

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 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.

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 waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en 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.

• De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de
wet genoemde personen inclusief hemzelf.

• 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.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten

• 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 kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaal aantal 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.

• 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.

• Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang er toe 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.

• Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 van het 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.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• 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.

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. 

• 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.

• 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.

• 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.

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 
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Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van
de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder
van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.

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.

• 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.

• 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.

• 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.

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.

• 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 letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader , bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over: 
- het doen van een melding, en 
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.

• De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
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Naam voorziening : Kindercentrum De Boefjes

KvK-vestigingsnummer : 000010729976

Website :

Aantal kindplaatsen : 13

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Steluta Lepinzan

KvK-nummer : 62200259

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. E. Matthijs, MSc.

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 06-06-2019

Opstellen concept inspectierapport : 19-07-2019

Zienswijze houder : 22-07-2019

Vaststellen inspectierapport : 22-07-2019

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 24-07-2019

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 24-07-2019

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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