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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan 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.
Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding
van het Corona virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen
van het RIVM in acht genomen. Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een documentenonderzoek en een telefonisch interview plaatsgevonden met de
medewerkers.
De pedagogische praktijk maakt in dit onderzoek geen onderdeel uit van de toetsing. De locatie is
vanwege het coronavirus niet fysiek is bezocht.
De beroepskracht is telefonisch bevraagd ten aanzien van de pedagogische praktijk. Hiervan is een
beschrijving terug te lezen bij ‘Het pedagogisch klimaat; pedagogisch beleid.

Beschouwing
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
De locatie is van start gegaan in juli 2018 en bestaat uit twee stamgroepen. In dezelfde straat op
nummer 81 heeft de houder een tweede locatie bestaande uit drie stamgroepen.
Inspectiegeschiedenis
•
Op 2-07-2018 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden met een advies tot
opname in het LRK. Er zijn wel overtredingen geconstateerd op het pedagogisch beleid en het
beleid veiligheid en gezondheid. Op de overtredingen op het pedagogisch beleid is overleg en
overreding toegepast. De tekortkomingen op het beleid veiligheid en gezondheid zijn blijven
bestaan en worden meegenomen tijdens het inspectieonderzoek na registratie;
•
Op 30-10 2018 is een onderzoek na registratie uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn
tekortkomingen geconstateerd op de domeinen personeel en groepen en veiligheid en
gezondheid. De tekortkomingen op het domein veiligheid en gezondheid zijn blijven bestaan;
•
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 15 juli 2019 zijn tekortkomingen geconstateerd op de
domeinen Pedagogisch klimaat, het domein Veiligheid en gezondheid en het domein
Ouderrecht.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het jaarlijks onderzoek van 19-11-2020 blijkt dat de locatie niet voldoet aan de getoetste
voorwaarden m.b.t. het pedagogisch beleid en het beleid Veiligheid en gezondheid. Deze
tekortkomingen zijn ook tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 geconstateerd. Er is sprake van
recidive.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan dat door de houder is toegestuurd staat de kenmerkende visie van
Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje op de omgang met kinderen beschreven.
Tijdens het telefonisch interview met een beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de hoogte is
van het pedagogisch beleid en heeft via voorbeelden aangegeven hoe zij in de praktijk het de
omschreven visie vormgeeft.
Inhoud pedagogisch beleidsplan
De volgende verplichte elementen staan beschreven:
•
de werkwijze, de leeftijdsopbouw en de maximale groepssamenstelling
•
een beschrijving van de manier waarop kinderen kunnen wennen
•
de 3-uurs regeling
•
het beleid ten aanzien van de afname van extra dagdelen
De onderstaande items staan niet volledig beschreven:
•
een concrete beschrijving van de taken die stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. In het beleid staat onder
hoofdstuk 9 een stuk over stagiaires, maar er ontbreekt een concrete
beschrijving over de wijze waarop vrijwilligers hun taken kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierin worden begeleid.
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over
de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning. Er ontbreekt een beschrijving over hoe er toestemming van de ouders
wordt gevraagd om kennis over de ontwikkeling van het kind over te dragen aan de
school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs
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•

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. Er ontbreekt een concrete beschrijving over de
wijze waarop ouders en het kind bekend wordt gemaakt wie de mentor is.

Conclusie
Het beleid van KDV Knorretje is niet volledig. Het beleid van Knorretje is niet aangepast n.a.v. de
bevindingen van het jaarlijks onderzoek van 2019. Er is sprake van een recidive.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b 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, 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )

Gebruikte bronnen
•
•

Interview
Pedagogisch beleidsplan
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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 beroepskrachten 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
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of de
beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag
die voldoet aan de door de Wet gestelde voorwaarden.
De personen die zijn getoetst zijn ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder.
Opleidingseisen
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er worden door de houder voldoende beroepskrachten ingepland voor het aantal kinderen dat
wordt opvangen.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
In het coachplan 2020 is vastgelegd hoe het verplicht aantal uren coaching voor deze locatie wordt
ingezet. In dit document heeft de houder ook beschreven hoe de coaching in 2020 is vormgegeven.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. De houder voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de
maximale groepsgrootte.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Personenregister Kinderopvang
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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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
De houder heeft het Veiligheids- en gezondheidsbeleid versie 2020 toegestuurd. De houder geeft
aan dat dit een aanvulling is op het beleid van 2019. Het beleid was in 2019 niet volledig. De
ontbrekende elementen zijn in het document van 2020 niet aangevuld.
Daarnaast is er door de houder het document Protocol van Knorretje 08-2020 toegestuurd.
Uit de beoordeling van deze documenten wordt duidelijk dat de volgende elementen ontbreken in
het beleid:
•
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.
•
een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende
kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste
risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met
grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag
door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige
volwassenen en kinderen.
•
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,
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor
de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid
van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en
kinderen.
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•

•

•

een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen
welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag
in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. De houder van een
kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere
volwassene.
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.
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.

Doordat het beleid niet volledig is, is de veiligheid en gezondheid van de kinderen onvoldoende
gewaarborgd. Grote risico's zoals bijvoorbeeld verstikking, beknelling, het bijten door dieren,
vermissing, overdracht van ziektekiemen zijn niet of onvoldoende beschreven.
Met de houder is verder gesproken over het beleid veilig slapen. In het beleid zijn onvoldoende
maatregelen beschreven om het risico op wiegendood door verstikking of beknelling te
voorkomen.
Binnen het kinderdagverblijf wordt voor kinderen tot 1 jaar gebruik gemaakt van matrassen die
'luchtdoorlatend zijn voor kinderen die op hun buik of zij liggen'. Het effect van deze matrassen is
niet wetenschappelijk aangetoond. Buikslapen geeft een verhoogd risico, dit wordt niet
gereduceerd door de maatregelen die door het kinderdagverblijf worden genomen.
De houder is verwezen naar het recente beleid ten aanzien van wiegendood van het NCJI.
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Handelen conform beleid
Uit het telefonisch interview met de beroepskracht wordt duidelijk dat de houder zorgdraagt dat er
in de praktijk wordt gehandeld conform het beleid. De beroepskracht kan voorbeelden benoemen
van risico's en welke maatregelen worden getroffen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen.
Tevens is zij op de hoogte van de maatregelen die worden genomen om grensoverschrijdend
gedrag te voorkomen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Uit het telefonisch interview met de beroepskracht blijkt zij op de hoogte is van de inhoud van de
meldcode. Zij kan o.a. het stappenplan benoemen, kent de mogelijke signalen en zij weet wanneer
Veilig Thuis kan worden ingeschakeld.
Conclusie
De houder bevordert de kennis van de meldcode.

Gebruikte bronnen
•

Interview
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b 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, 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
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
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a 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 )
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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 verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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 )
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.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)

13 van 19
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-11-2020
Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. te Ermelo

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De 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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 )
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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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende 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)
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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f.

Vestigingsnummer KvK

: 000040084876

Aantal kindplaatsen

: 24

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje

Adres houder

: Buitenbrinkweg 81

Postcode en plaats

: 3853 LV Ermelo

KvK nummer

: 08187591

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. S. Mokkink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ermelo

Adres

: Postbus 500

Postcode en plaats

: 3850 AM ERMELO
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Planning
Datum inspectie

: 19-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 24-11-2020

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 03-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 03-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 03-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 08-12-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
We willen de GGD bedanken voor het samenstellen van het rapport. We hebben de samenwerking
als prettig ervaren. Jammer genoeg hebben we de GGD per ongeluk het verkeerde document
gestuurd, namelijk het oude document 'beleid van Knorretje' van 2019 i.p.v. de aangepaste van
2020. Daarom hebben we de conclusie hebben gekregen dat het beleid van KDV Knorretje niet
volledig is en dat het beleid van Knorretje niet is aangepast n.a.v. de bevindingen van het jaarlijks
onderzoek van 2019. Deze aanpassingen waren namelijk wel gedaan door onze medewerker Sanne
Zwaagman en is er zowel telefonisch als via de mail contact geweest met de GGD en is het beleid
van Knorretje destijds goedgekeurd. We hebben nog de vraag gesteld om het juiste document mee
te nemen in het rapport alleen dat was helaas niet meer mogelijk, wat uiteraard begrijpelijk is. De
fout lag namelijk bij ons.
Met vriendelijke groet,
Niels en Lizzy Langelaan
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