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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.
Waarom toezicht?
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang,
gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en
gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede kinderopvang is van groot
belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor
ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart
achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot
een oplossing te komen.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD
vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat
kan, en meer waar dat nodig is.
Streng aan de poort
In 2017 is de landelijke werkwijze ‘Streng aan de Poort’ geïmplementeerd door de VNG en GGD
GHOR Nederland bij gemeenten en GGD’en. Het gaat om een landelijke werkwijze die per 1 januari
2017 bij GGD regio Utrecht is ingegaan. Het uitgangspunt van deze werkwijze is dat een houder bij
aanvang exploitatie verantwoorde kinderopvang kan aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf
intensief toetst om te kijken of de houder redelijkerwijs de gestelde kwaliteitseisen van de Wet
kinderopvang kan waarborgen.

Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Kinderopvang 'Het Bonte Koetje' biedt agrarische kinderopvang aan in kleinschalige vorm. 'Het
Bontje Koetje' is gevestigd aan een melkveehouderij in Montfoort en is aangesloten bij de
Verenigde Agrarische Kinderopvang.
De buitenschoolse opvang ligt op hetzelfde terrein als de kinderopvang.
Het kinderdagverblijf heeft maximaal 36 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit drie
stamgroepen.
Onderzoeksgeschiedenis
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in mei 2016 en in februari 2017 voldeed de locatie aan de
onderzochte kwaliteitseisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
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Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen
onderzocht:
‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;
‘Veiligheid en gezondheid’.
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van documentenonderzoek, observaties van de praktijk,
interviews met de beroepskrachten en een interview met de locatie-verantwoordelijke.
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijkse
onderzoek zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding
De manager/leidinggevende van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een
zodanig pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang.
De manager/leidinggevende draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een
pedagogisch beleidsplan, waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met
kinderen is beschreven. De manager/leidinggevende draagt er verder zorg voor dat personen
werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen naar het door de
manager/leidinggevende vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Tijdens en na afloop van het toezichtsbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud en de
dagelijkse pedagogische praktijk beoordeeld. Onder de kopjes ‘Pedagogisch beleid’
en ‘Verantwoorde Kinderopvang’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Pedagogisch beleid
Bevindingen
Kinderdagverblijf 'Het Bonte Koetje' hanteert een algemeen pedagogisch beleids- en werkplan,
waarin het binnen de organisatie geldende beleid staat.
Per 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet kinderopvang die betrekking
hebben op het pedagogisch beleid. Binnen dit onderzoek zijn de nieuwe items binnen het
pedagogisch beleid gecontroleerd zoals opgenomen in de Wet Kinderopvang.
In het pedagogisch werkplan staat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan:
de aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang;
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;
de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;
de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;
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
minimum aantal 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;
van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten;
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen;
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.
Daarmee voldoet het pedagogisch beleidsplan wat betreft de inhoud aan de kwaliteitseisen.
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Daarnaast is onderzocht hoe de manager/leidinggevende er zorg voor draagt dat in de dagopvang
conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Door middel van een observatie op alle
groepen en een interview met de manager/leidinggevende komt naar voren dat
alle bovengenoemde items in het team worden besproken. Door de manager/leidinggevende
worden de items herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. De beroepskrachten zijn goed op de
hoogte en handelen ernaar.
Hiermee voldoet de manager/leidinggevende aan de kwaliteitseisen.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
Verantwoorde dagopvang
Inleiding
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande
pedagogische basisdoelen (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor
alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004):
De manager/leidinggevende biedt -in een veilige en gezonde omgeving- emotionele
veiligheid aan de kinderen. Dit betekent dat de manager/leidinggevende ervoor zorgt dat 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;
De persoonlijke en sociale competenties van kinderen worden bevorderd. Dit betekent dat
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. Dit betekent ook dat 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;
De socialisatie van kinderen wordt bevorderd door overdracht van algemeen aanvaarde
waarden en normen. Dit betekent dat 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 van de Wet kinderopvang en artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang);
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens de observatie zijn twee
competenties, te noemen 'emotionele veiligheid' en ‘persoonlijke competentie' duidelijk in de
praktijk naar voren gekomen. De competenties met de observatiecriteria zijn in de tekst cursief
gezet.
Bevindingen
De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag op de babygroep, de dreumesgroep
en de peutergroep.
Emotionele veiligheid
'De beroepskrachten reageren op signalen van de kinderen door zelf ook geluidjes te maken, aan
te raken of emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij de jonge baby en
dreumesgroep.'
Observatie
Dreumesgroep:
De kinderen komen uit bed en worden geholpen door de beroepskracht op de banken en/of stoelen
aan de gezamenlijke tafel. Op de tafel staat een doos met allemaal speelgoeddieren erin.
Alle kinderen krijgen een diertje. De beroepskracht benoemt: "Wat is dat? Neushoorn, leeuw,
gorilla, voor jou een giraf, pak 'm maar. Dino en een olifant en een paardje, schaapje. Die is ook
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buiten hè, daar, ja daar. Lieveheersbeestje, varkentje zebra, nog een varkentje. Zo nu is de
doos leeg. Kijk nog een dino." Een kind zegt het woord "dino" na en "saapje". De beroepskracht
zegt: "Ja, een schaap, kunnen de dieren ook geluidjes maken?" Kind zegt: "Boe", andere kinderen
gaan ook met dierengeluiden meedoen.
Peutergroep:
De beroepskracht ziet een kind met een speelgoedtelefoon en vraagt: "Ga je mama bellen? Prima,
vertel maar dat je net uit bed bent."
Conclusie
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Persoonlijke competentie
'De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt.
Beroepskrachten stimuleren de zintuiglijke manier van ontwikkelen van baby's door
spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden.'
Observatie
Babygroep:
De beroepskracht maakt contact met een kindje in de kinderstoel, hij lacht naar haar. De
beroepskracht zegt: "Was je een boekje aan het lezen? Zullen we eens even samen lezen? Over
Nijntje, oh, jij vindt het mooi om het op te eten. Ik zie een fiets, een step, Joris heeft de beer
gevonden en de eendjes. Kwak kwak kwak." De beroepskracht zingt een liedje van Kabouter
Spillebeen en Nijntje. De beroepskracht zet na het lezen twee baby's tegenover elkaar en stelt
voor: "Zullen we lekker even spelen? Ga jij ook lekker spelen? Gaat ze aan je teentjes kriebelen?
Vind jij het spannend? Kijk, zij heeft mooie sokjes." De babies lachen naar elkaar en maken
kirrende geluidjes naar elkaar.
Conclusie:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van baby's en kinderen.
Conclusie
Uit de observaties en de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat de
manager/leidinggevende zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Het
pedagogisch beleidsplan wordt herhaaldelijk besproken met de beroepskrachten tijdens
bijvoorbeeld teamvergaderingen. De uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen
uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke ((manager/leidinggevende))
Observaties ((maandagmiddag 15-01-2018 van 14.30 tot 15.45))
Website
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
Notulen teamoverleg
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Personeel en groepen
Inleiding
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke
randvoorwaarden. De manager/leidinggevende draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding
tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskrachtkindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit
geval in de kinderopvang. De manager/leidinggevende van een kindercentrum draagt er zorg voor
dat de manager/leidinggevende zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers
in het bezit zijn van een geldige VOG.
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de
manager/leidinggevende er zorg voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken
over de juiste beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao kinderopvang en
cao welzijn.
Onder de kopjes ‘Verklaring omtrent het gedrag’, ‘Opleidingseisen en eisen aan de inzet van
leerlingen’, ‘Aantal beroepskrachten en ‘Stabiliteit van de opvang voor kinderen’ staan de
bevindingen van de toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag
Bevindingen
De wijze waarop de manager/leidinggevende zijn beleid voert met betrekking tot de VOG van het
personeel, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of
het personeel dat tijdens het onderzoek op de locatie was, in het bezit is van een geldende VOG.
Van de aanwezige personeelsleden was het mogelijk om de VOG op de locatie in te zien. Deze
VOG’s zijn in overeenstemming met de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Conclusie
De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een
geldende VOG conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Bevindingen
De wijze waarop de manager/leidinggevende zijn beleid voert met betrekking tot de
beroepskwalificaties, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te
toetsen of de beroepskrachten die tijdens het onderzoek op de locatie waren, in het bezit zijn van
een geldende beroepskwalificatie.
Van alle aanwezige beroepskrachten was het mogelijk om de beroepskwalificaties op de locatie in
te zien. Deze beroepskwalificaties zijn in overeenstemming met beroepskwalificaties die volgens de
geldende cao kinderopvang en cao welzijn een kwalificatie geven.
Conclusie
De beroepskrachten die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een
passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang en cao welzijn.
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Aantal beroepskrachten
Bevindingen
De wijze waarop de manager/leidinggevende haar beleid voert met betrekking tot de verhouding
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio), is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door de aanwezigheidslijsten en de
personeelsroosters van week 2 en 3 (op de maandag) in 2018 op te vragen en de beroepskrachtkindratio op het moment van het bezoek te toetsen.
8 kinderen op de babygroep met 2 beroepskrachten;
8 kinderen op de dreumesgroep met 2 beroepskrachten.
12 kinderen op de peutergroep met 2 beroepskrachten.
Uit de aangeleverde aanwezigheidslijsten, personeelsroosters en de beroepskracht-kindratio tijdens
het bezoek komt naar voren dat voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden er voldoende
beroepskrachten worden ingezet.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio is in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bevindingen
Kinderdagverblijf 'Het Bonte Koetje' bestaat uit drie stamgroepen met ieder 12 kinderen. Er staan
twee beroepskrachten per groep ingeroosterd. De groepen bestaan uit een babygroep, een
dreumesgroep en een peutergroep.
Vaste gezichten op de groepen
De manager/leidinggevende heeft een dusdanig personeelsrooster dat kinderen tot 1 jaar ten
hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen en kinderen van 1 jaar of ouder
ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. Van de vaste
beroepskrachten is ten minste 1 beroepskracht werkzaam in de stamgroep van dat kind.
Uit het interview met de manager/leidinggevende komt naar voren dat zij in haar personeelsbeleid
in geval van ziekte, vakantie en verlof, gebruik kan maken van vaste (inval)beroepskrachten.
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind. De
mentor 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.
Conclusie
Ieder kind behoort bij een stamgroep die voldoet aan de onderzochte gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke ((manager/leidinggevende))
Observaties ((maandagmiddag 15-01-2018 van 14.30 tot 15.45))
Diploma beroepskracht
Website
Verklaringen omtrent het gedrag
Diploma's beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Notulen teamoverleg
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Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang zijn kwaliteitseisen opgenomen die betrekking hebben op het
veiligheids- en gezondheidsbeleid in een kindercentrum. Het doel is de veiligheid en de gezondheid
van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk te waarborgen.
De manager/leidinggevende beschikt over een concrete beschrijving van de veligheids- en
gezondheidsrisico’s die de opvang met zich brengt, waarbij onderscheid is gemaakt in:
risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of gezondheid;
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezigen;
risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en
waarbij de kinderen wordt geleerd mee om te gaan.
De manager/leidinggevende beschikt daarnaast over een plan van aanpak waarin in concrete
termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn of worden genomen, met als
doel de risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of gezondheid en het risico op
grensoverschrijdend gedrag in te perken en een handelswijze indien deze risico’s zich toch
voordoen.
Ten aanzien van het risico op grensoverschrijdend gedrag organiseert de manager/leidinggevende
de dagopvang op een zodanige manier dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of
stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door
een andere volwassene.
Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het dagverblijf blijvend te waarborgen is het
van belang dat de houder samen met de beroepskrachten ervoor zorg dat het veiligheids- en
gezondheidsbeleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
Tijdens het toezichtsbezoek is onderzocht of de uitvoering van het beleid de risico’s ook
daadwerkelijk ondervangt. Onder het kopje 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid' vindt u de
bevindingen van de toezichthouder.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bevindingen
Tijdens het toezichtbezoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van 'Het Bonte
Koetje' extra aandacht besteed aan 'schoonmaakhygiëne'. Uit een interview met de beroepskracht
blijkt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom hygiëne in de keuken. De keukens beneden
en boven zijn open ruimtes. Er hangen lijsten met items over hygiëne, er wordt gewerkt met
datums die afgevinkt moeten worden. De afspraken worden in de praktijk nageleefd.
Tijdens het toezichtbezoek zijn de certificaten 'Eerste hulp aan kinderen' van de aanwezige
beroepskrachten opgevraagd. De manager/leidinggevende heeft deze certificaten getoond bij het
onderzoek. De aanwezige beroepskrachten en stagiaires zijn in het bezit van een geldig certificaat
'Eerste hulp aan kinderen'.
Conclusie
Het beleid veiligheid en gezondheid voldoet aan de onderzochte eisen. Tevens wordt gedurende de
gehele openingstijd van de locatie ten minste 1 beroepskracht ingezet met een geldig certificaat
'Eerste hulp aan kinderen'.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke ((manager/leidinggevende))
Observaties ((maandagmiddag 15-01-2018 van 14.30 tot 15.45))
Risico-inventarisatie veiligheid
Risico-inventarisatie gezondheid
Huisregels/groepsregels
Pedagogisch beleidsplan
10 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-01-2018
Het Bonte Koetje te Montfoort

Pedagogisch werkplan
Notulen teamoverleg
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 2a Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 2b 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 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 minimum aantal
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 3a en 7 lid 2 en 4 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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het
gedrag.
(art 1.50 lid 4 en 8 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger moet voordat deze persoon zijn
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4 en 9 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(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)
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en
maatschappelijke dienstverlening, 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.
(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)

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 8 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 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)
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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 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 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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Jantine Elisabeth Lekkerkerker
: 30232507
: Ja

Het Bonte Koetje
http://www.kdvhetbontekoetje.nl
000012197076
36
Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Montfoort
: Postbus 41
: 3417ZG MONTFOORT

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
B. Rosendal

15-01-2018
29-01-2018
Niet van toepassing
13-02-2018
16-02-2018
16-02-2018

: 16-02-2018

16 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-01-2018
Het Bonte Koetje te Montfoort

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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