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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus en gastouders op het gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch 
beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de 
opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling 
van klachten en ouderrecht. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar de website van het landelijk register. 
  
Risicogestuurd toezicht: 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van 
risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
Het risicogestuurd toezicht houdt derhalve in dat er een onderzoek plaatsvindt naar kernzaken. Dit 
onderzoek zal echter worden uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake was van 
overtredingen, of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. Indien deze 
overtredingen, die niet al onder de kernzaken vallen, gedragsgerelateerd van karakter zijn, zullen 
deze in het risicogestuurde onderzoek ook beoordeeld worden. 
Binnen het raamwerk van het risicogestuurd toezicht, geeft het rapport per geïnspecteerd 
onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek. 
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang niet voldoet, dan wordt dit onderdeel specifiek bij 
het betreffende inspectiedomein genoemd. 
  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet 
kinderopvang die door toezichthouder zijn meegenomen in dit inspectiebezoek. 
 

Beschouwing 
Kinderdagverblijf Zonnewijzer is onderdeel van Kindkracht 0/12 en biedt opvang aan in acht 
groepen. Er zijn vier babygroepen en vier peutergroepen. Ruime buitenspeelplekken voor de 
kinderen grenzen aan het pand. De opvang is samen met de buitenschoolse opvang van dezelfde 
organisatie gevestigd in één pand. 
Er wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie geboden. 
Er worden 116 kindplaatsen aangeboden. 
 
Kinderdagverblijf Zonnewijzer voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er zijn geen afwijkingen 
geconstateerd. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan en daarnaast is er een op de locatie afgestemd 
pedagogisch beleidsplan. De beroepskrachten werken conform de beleidsplannen. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de ‘Wet kinderopvang’, waarin staat dat 
een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang biedt. Hieronder wordt verstaan; 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
 
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie. 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd. Er worden twee competenties beschreven. 
 
Emotionele veiligheid 
Beroepskrachten reageren op de signalen van kinderen, stellen vragen aan de kinderen en 
vertellen wat er van de kinderen wordt verwacht. Zo wordt bij babygroep De Vlinders bijvoorbeeld 
eerst gevraagd aan een dreumes of hij een schone luier mee om gaat doen voordat het verschonen 
plaatsvindt. Hierdoor wordt de autonomie van het kind gestimuleerd. Beroepskrachten zitten 
geregeld op de grond, waardoor ze makkelijk mee kunnen doen met het spel van kinderen of nabij 
zijn zodat kinderen even een knuffel kunnen halen bij een beroepskracht. Beroepskrachten van de 
babygroepen nemen de tijd om met de dreumesen naar binnen te gaan. Als een beroepskracht 
even wegloopt en twee kinderen beginnen te huilen, reageert ze daarop met te zeggen dat ze er 
weer aan komt. Bij de Kevers zit een deel van de kinderen aan tafel te bouwen. Drie kinderen 
komen ook aan tafel zitten maar komen niet tot spel. De beroepskracht vraagt of ze ook willen 
bouwen, maar ze willen graag verven. De beroepskracht legt uit dat verven nu niet kan omdat ze 
zo gaan eten. Ze biedt de kinderen wel een alternatief: ze mogen gaan tekenen. Dat willen de 
kinderen wel en de beroepskracht pakt stiften en tekeningen voor ze. De beroepskracht legt uit 
waarom iets niet kan en biedt een alternatief. Door deze manier van handelen neemt ze de 
kinderen serieus en waarborgt ze de emotionele veiligheid.  
 
Persoonlijke competenties 
Op de peutergroepen wordt gewerkt met het VE-programma Peuterpraat. Er wordt een gevarieerd 
programma aangeboden waarin alle ontwikkelingsdomeinen (motoriek, cognitie, sociaal-emotioneel 
en creativiteit) aan bod komen. Vrij spelen wordt afgewisseld met activiteiten in de grote kring en 
de kleine kring. Bij de Kikkers is er na het buitenspelen een activiteit in de kleine kring. De 
beroepskracht neemt vier kinderen mee naar het bankje op de gang. Ze legt uit dat ze een 
spelletje gaan doen en dat ze straks weer verder met de auto’ s kunnen spelen. Ze laat een 
pannetje met kastanjes zien en vraagt aan de kinderen of zij weten wat het zijn. Daarna legt ze uit 
hoe ze aan de kastanjes is gekomen en hoe deze groeien. Vervolgens mogen alle kinderen de 
kastanjes tellen. De kinderen mogen zelf kiezen tot hoe ver ze willen tellen. De beroepskracht 
gebruikt rekenbegrippen zoals ‘even veel’, ‘kleinste’ en ‘grootste’. Bij de Rupsen zijn de kinderen 
aan het sjoelen met kastanjes. Een kartonnen bord met poortjes er in wordt vastgehouden door 
twee kinderen en ze verstoppen zich er achter. De rest van de kinderen rollen de kastanjes er 
doorheen. Een van de kinderen wil niet mee doen. De beroepskracht gaat met het kind op de 



 

5 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-10-2019 

Kindkracht 0/12, locatie Zonnewijzer te Roelofarendsveen 

grond zitten en pakt ook een hand kastanjes en een lege keukenrol. Ze laat het kind de kastanjes 
er doorheen gooien en benoemt wat er gebeurt. ‘Ze gaan er doorheen’ en ‘de kastanje gaat er in 
en nu weer er uit’. Door te benoemen wat er tijdens spelletjes gebeurt, worden taalvaardigheden 
en cognitieve vaardigheden gestimuleerd. Alle groepen gaan ‘s ochtends een keer naar buiten. 
Buiten worden alle vaardigheden van de kinderen gestimuleerd: er zijn mogelijkheden om te 
klimmen (voor de peuters hoger dan voor de dreumesen en baby’s), fietsen, verstoppen en 
spelen in de zandbak. De peuters hebben kleine bezems mee en helpen de beroepskracht met de 
bladeren bijeen vegen.  
 
 

Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Zonnewijzer is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. 
Iedere ochtend wordt er van 08.30 tot 12.00 uur het ontwikkelingsgerichte programma 
'Peuterpraat' aangeboden (behalve in de schoolvakanties). Per dagdeel bezoeken maximaal zestien 
kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar de peutergroep. 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld dat voldoet aan de voorwaarden. 
 
Alle beroepskrachten op de peutergroepen zijn in het bezit van een certificaat voorschoolse 
educatie of zijn op dit moment in opleiding (drie beroepskrachten). Alle beroepskrachten beheersen 
aantoonbaar niveau 3F. 
 
In het pedagogisch beleidspan zijn de vereiste onderdelen beschreven met betrekking tot 
voorschoolse educatie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met beroepskrachten en leidinggevende) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Certificaten voorschoolse educatie (Drie certificaten (steekproef)) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (reeds in het bezit van de GGD) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De koppeling en inschrijving in het personenregister kinderopvang van personen nieuw werkzaam 
bij deze locatie na de inspectie op 26 juli 2018 zijn gecontroleerd. Dit betreft één beroepskracht in 
opleiding die een BBL opleiding volgt. Deze persoon staat ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en is gekoppeld aan de organisatie. De inschrijving en koppeling van de overige 
medewerkers is bij vorige inspecties beoordeeld. 
 
 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van nieuwe beroepskrachten tot de vorige inspectiedatum, op 26 juli 
2019, zijn gecontroleerd bij vorige inspecties. 
Volgens opgaaf van houder zijn er na deze inspectiedatum geen nieuwe beroepskrachten 
werkzaam bij het kinderdagverblijf. Dit onderdeel is daarom niet beoordeeld. 
 
Er worden vier BBL'ers ingezet op de groepen. De overeenkomsten zijn ingezien. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan de getoetste voorwaarde. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in acht stamgroepen: 

opgevangen in de leeftijd van 0 - 2 jaar; 

leeftijd van 2 - 4 jaar; en 
- 4 jaar. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met beroepskrachten en leidinggevende) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 
 Pedagogisch beleidsplan 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld dat de visie van de houder op deze 
onderwerpen weergeeft. Het beleid komt in overleggen met het team aan bod. De voornaamste 
risico's met grote gevolgen zijn beschreven evenals hoe er omgegaan wordt met 
grensoverschrijdend gedrag. In het plan wordt ook de visie op het omgaan met kleinere risico's 
beschreven. Per locatie wordt een jaarplan bijgehouden waarin is opgenomen wat er in de 
werkoverleggen over veiligheid en gezondheidskwesties is besproken en afgesproken. De 
belangrijkste risico's en hoe deze moeten worden voorkomen, komen aan bod. Aan het jaarplan is 
te zien dat het veiligheid- en gezondheidsbeleid een continu proces is waar het team bij wordt 
betrokken. 
 
Per dag is er minimaal één persoon aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO-certificaat. 
Het EHBO-certificaat van de meest recent aangenomen beroepskracht is ingezien en voldoet aan 
de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met beroepskrachten en leidinggevende) 
 Observatie(s) 
 EHBO certificaat 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

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) 

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 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

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 EU-
beroepskwalificaties, 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) 
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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 betrekking 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) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 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 taal, 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 
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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) 

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

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien 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 en 4 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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
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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) 

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) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindkracht 0/12, locatie Zonnewijzer 
Aantal kindplaatsen : 120 
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 : Kindkracht 0/12 
Adres houder : Schoolplein 3 
Postcode en plaats : 2371EK Roelofarendsveen 
Website : www.kindkracht.nl 
KvK nummer : 28050658 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Nijhof 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Kaag en Braassem 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2370AA ROELOFARENDSVEEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2019 
Zienswijze houder : 13-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

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