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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 onderzoek na registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij
bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon
toetsen.

Beschouwing
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
KDV de Krummelhörn is gevestigd in Kindcentrum de Vlonder. Hier maken de kindere n gebruik van
een ruime leefruimte, ingericht met diverse speelhoeken. De Krummelhörn heeft binnen het
kindcentrum zijn eigen voordeur, welke ook toegang biedt tot het buitenspeelterrein. Een groot
deel van de buitenruimte is ingericht met gras. Er is een glijbaan bovenop een heuveltje geplaatst
en de ruimte biedt veel uitdaging aan de kinderen.
Onderzoeksgeschiedenis
06-08-2020; onderzoek voor registratie; het betreft een verhuizing van de bestaande
peuteropvang naar een nieuwe locatie.
Bevindingen op hoofdlijnen
Op 01-12-2020 heeft het onderzoek na registratie plaatsgevonden op de locatie. Na herstelaanbod,
wordt er voldaan aan alle getoetste wettelijke voorwaarden.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die n iet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Ouderrecht.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de op leiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Uit het onderzoek is gebleken dat
de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat:
1. 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;
2. 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;
3. 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, en
4. 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.
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):
- Het waarborgen van emotionele veiligheid
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- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:
Ten tijde van de inspectie werden er 7 kinderen opgevangen met 1 pedagogisch medewerker. De
observatie heeft plaats gevonden tijdens een knutselactiviteit, opruimen en eetmoment.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
De pedagogisch medewerker kent de kinderen goed. Eén van de kinderen is net gestart op de
peuteropvang en moet af en toe huilen. De pedagogisch medewerker neemt haar op dit momenten
bij de hand en geeft het kindje een concrete activiteit om haar af te leiden. Het kind reageert hier
goed op.
Persoonlijke competentie/ Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Een aantal kinderen werken nog aan een knutselactiviteit waarbij ze een boekje versieren dat mee
gaat naar huis. De kinderen plakken stickers op het boek, waarbij de achterkant van de sticker
gehaald dient te worden. Een aantal kinderen vinden dit moeilijk. De pedago gisch medewerker
stimuleert de kinderen om elkaar te helpen hierbij. 'Heeft er iemand hulp nodig? X kan je wel
helpen.'
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
De pedagogisch medewerker laat een dagritmekaart zien aan alle kinderen. De kinderen weten dat
er bij deze kaart, opgeruimd gaat worden.
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en
dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Voorschoolse educatie
KDV/PO de Krummelhörn biedt voorschoolse educatie (VE). Hierbij wordt het VE programma
Piramide gebruikt. Uit het onderzoek is gebleken dat de voorschoolse educatie per week ten minste
vier dagdelen omvat van ten minste 4 uur of per week ten minste 16 uur.
Wanneer er voorschoolse educatie wordt aangeboden zijn er, conform cao, gediplomeerde
beroepskrachten aanwezig. De beroepskrachten zijn tevens VE gekwa lificeerd zoals is gebleken
tijdens de beoordeling van de VE certificaten. Tevens zijn zij in het bezit van een document waaruit
blijkt dat zij ten minste niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en
Lezen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview (met de pedagogisch medewerker)
Observatie(s) (tijdens een knutselactiviteit, opruimen en een eetmoment)
Landelijk Register Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
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Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan (Locatiewijzer)

Certificaten voorschoolse educatie
- Informatieboek Stichting Kinderopvang KiWi
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 be roepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de beroepskracht is ingeschreven in het
personenregister kinderopvang en beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag. De
beroepskracht is tevens gekoppeld aan de houder.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen
Uit de aangeleverde diploma’s/kwalificaties is gebleken dat de beroepskracht beschikt over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).
Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval va n een calamiteit.
Wanneer er één beroepskracht aanwezig is terwijl er wordt afgeweken van de beroepskracht kindratio, is er altijd een andere volwassene ín het kindercentrum aanwezig.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Uit het onderzoek is gebleken dat de kinderen worden opgevangen in één vaste stamgroep van
maximaal 16 kinderen.
Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens
beroepskracht van het kind, bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is
het aanspreekpunt voor ouders.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
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Gebruikte bronnen

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoord elijke)

Interview (met de pedagogisch medewerker)

Observatie(s) (tijdens een knutselactiviteit, opruimen en een eetmoment)

Personenregister Kinderopvang

Informatiemateriaal voor ouders

Website

Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Presentielijsten (w eek 46 en 47)

Personeelsrooster (week 46 en 47)

Pedagogisch werkplan (Locatiewijzer)
- Informatieboek Stichting Kinderopvang KiWi
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder een beleid heeft dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en dat er conform dit
beleid wordt gehandeld.
Uit een steekproef is gebleken dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete beschrijving
omvat van de voornaamste risico’s met grote gevolgen die de opvang met zich mee brengt en
welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te perken.
Hiernaast omvat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin van de
wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen beperkt zijn.
Tot slot blijkt uit de personeelsroosters en EHBO certificaten dat de houder er zorg voor draagt dat
er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder de kennis en het gebruik van deze meldcode
bevordert en zo nodig in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview (met de pedagogisch medewerker)
EHBO-certificaten
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Personeelsrooster (week 46 en 47)
Pedagogisch werkplan (Locatiewijzer)
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Ouderrecht
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van be roepskrachten,
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Informatie
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder de ouders en eenieder die daarom verzoekt informeert
over het te voeren beleid door middel van nieuwsbrieven, de website en tijdens het intakegesprek.
Het laatste inspectierapport van KDV/PO de Krummelhörn is niet op de website van de houder
geplaatst. Hierop is herstelaanbod geboden en de houder heeft hier gebruik van gemaakt. Na
herstelaanbod is het inspectierapport op een gemakkelijk vindbare plaats op zijn eigen website
geplaatst.
De houder heeft de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie
voor te leggen op passende wijze onder de aandacht gebracht van d e ouders.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview (met de pedagogisch medewerker)
Observatie(s) (tijdens een knutselactiviteit, opruimen en een eetmoment)
Website
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich 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 sta at
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 zelfs tandiger 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 )
Voorschoolse educatie
Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten
minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
OF
Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de
dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse
educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealis eerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes
uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse edu catie )
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betre kking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie )
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van t aal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )

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
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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.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleidin g en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten te n
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
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 )
13 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 01-12-2020
De Krummelhörn te Wedde

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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de d agopvang 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 )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze 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
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het g ebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )
Ouderrecht
Informatie
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.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daaro m 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 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Krummelhörn

Website

: http://www.kinderopvangkiwi.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000046340769

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja *

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang KiWi

Adres houder

: Zaanstraat 47A

Postcode en plaats

: 9673 CA Winschoten

Website

: www.KinderopvangWinschoten.nl

KvK nummer

: 41014838

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Groningen

Adres

: Postbus 584

Postcode en plaats

: 9700 AN Groningen

Telefoonnummer

: 050-3674325

Onderzoek uitgevoerd door

: D. Braun

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Westerwolde

Adres

: Postbus 14

Postcode en plaats

: 9550 AA Sellingen
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Planning
Datum inspectie

: 01-12-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 02-12-2020

Zienswijze houder

: 10-12-2020

Vaststelling inspectierapport

: 10-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 31-12-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Sinds dit schooljaar heeft Peuterspeelgroep De Krummelhörn een plek gekregen binnen OBS De
Vlonder in Wedde. KiWi is daar erg blij mee, omdat we hiermee de overgang voor peuters naar de
basisschool heel soepel kunnen laten verlopen. Met andere woorden, we hebben hiermee een
goede stap vooruit gezet in het samen neerzetten van een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen
van 2-12 jaar.
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