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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.  

   

De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders. Die kwaliteitseisen gelden voor:  

   

- Registratie in het LRK,  

- Pedagogisch klimaat; beleid en praktijk,  

- Personeel en stabiliteit van de opvang,  

- Veiligheid en gezondheid, - Accommodatie en inrichting en - Ouderrecht.  

   

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko). Per 1 januari 2018 is de Wko 

aangevuld met nieuwe kwaliteitsmaatregelen door middel van de Wet innovatie kwaliteit 

kinderopvang (IKK).  

De nieuwe maatregelen zijn met name gericht op het verhogen van de pedagogische kwaliteit in de 

praktijk. Ze zijn vastgelegd in een besluit (Besluit kwaliteit kinderopvang) en ministeriële 

regelingen.  

   

Toezicht op maat:  

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en naschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt in 

opdracht van de gemeente tenminste 1 keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder van 

de GGD.  

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. Het rapport dat voor u 

ligt, is op basis hiervan tot stand gekomen.  

Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 

kwaliteit van de kinderopvang. Dit betekent dat intensiever zal worden geïnspecteerd waar nodig 

en minder intensief waar is gebleken dat dit kan.  

   

Het onderzoek wordt uitgebreid indien tijdens de vorige inspectie sprake was van overtredingen of, 

indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een klacht.  

   

Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang 

waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan.  

Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven, kunt u 

deze vinden op de laatste bladzijde.  

   

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.  

  
Beschouwing  

Kindercentrum Peuterspeelzaal de Lusthof maakt sinds 1 augustus 2017 deel uit van 

koepelorganisatie Stichting Vlietkinderen.  

   

Het kindercentrum maakt gebruik van 2 aangrenzende groepsruimtes op de begane grond van 

basisschool De Lusthof.   

Per dagdeel worden op deze locatie maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen. 

De peuterspeelzaal is 5 ochtenden per week geopend.  

   

Een deel van de kinderen komt 4 dagdelen, maar er zijn ook kinderen die één of twee dagdelen 

naar de peuterspeelzaal komen. De groepsruimte wordt tevens gebruikt door BSO De Vlieger van 

dezelfde houder. De kinderen van de BSO zijn echter nooit gelijktijdig met de kinderen van het 

kinderdagverblijf aanwezig.  
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Verloop inspectie  
De toezichthouder heeft op de groep geobserveerd en de vaste beroepskrachten geïnterviewd.  

   

De leidinggevende was niet aanwezig tijdens de inspectie, een aantal documenten zijn per mail 

nagestuurd.  

   

Jaarlijkse inspectie 2017  
Bij de jaarlijkse inspectie op 12 september 2017 is door de toezichthouder geconstateerd dat het 

pedagogisch beleidsplan/werkplan op 6 punten niet aan de voorwaarden voldoet.  

Op 21 november 2017 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de houder een aanwijzing 

gegeven om deze overtredingen te herstellen.  

Aangezien de desbetreffende voorwaarden per 01-01-2018 echter zijn te komen vervallen, is het 

voor de toezichthouder niet mogelijk een nader onderzoek gericht op deze voorwaarden uit te 

voeren. Om deze reden is de jaarlijkse inspectie op verzoek van de gemeente 

LeidschendamVoorburg in het eerste kwartaal van 2018 uitgevoerd.  

  
Advies aan College van B&W  

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.  

Tijdens dit inspectieonderzoek zijn voor het eerst de nieuwe kwaliteitsmaatregelen naar aanleiding 

van de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) beoordeeld. Er wordt niet voldaan aan het 

volgende onderdeel:  

   

   Veiligheid en gezondheid, inspectie-item veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

   

Toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om de overtreding zo spoedig 

mogelijk te herstellen. De houder heeft gebruik gemaakt van dit herstelaanbod en de overtreding is 

beëindigd.  

Het oordeel in het inspectierapport wordt echter niet aangepast aangezien het op het moment van 
inspectiebezoek niet voldeed.  

   

Verdere uitleg staat beschreven bij het betreffende onderdeel.  

   
  

Observaties en bevindingen  

  

Pedagogisch klimaat  

  

   

  

Pedagogisch beleid  

  

Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben.  

In dit document moet de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 

kinderopvang omschreven staan. Hiermee wordt bedoeld dat een uitwerking van de 4 

pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven moet staan omschreven waarbij rekening 

wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen.  

   

Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, 

het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn.  

   

Ook de beschrijving van een doorlopende ontwikkelingslijn naar de basisschool of BSO en de wijze 

waarop dit vorm wordt gegeven door het kindercentrum moet staan beschreven.  

   

Deze informatie moet actueel zijn en naar ouders worden gecommuniceerd.  

   

De houder heeft voor dit kindercentrum een organisatie breed pedagogisch beleidsplan opgesteld, 

hiernaast is een pedagogisch werkplan gericht op de peuteropvang op deze locatie, versie 

december 2017.  
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In dit pedagogisch beleidsplan zijn de voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, die van toepassing 

zijn op deze locatie opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen.  

   

De toezichthouder heeft wel geconstateerd dat het basisdocument wat gebruikt is voor het 

werkplan, gericht is op de buitenschoolse opvang. Hoewel specifieke delen van de tekst wel van 

toepassing waren op de peuteropvang, stond er ook allerlei informatie in die gericht was op de BSO 

en om die reden niet van toepassing was op de peuteropvang. Bij ouders zou deze informatie tot 

verwarring kunnen leiden. De toezichthouder heeft dit besproken met de clustermanager. Deze 

heeft hierop het werkplan aangepast waardoor het nu in zijn geheel van toepassing is op de 

peuteropvang.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verantwoorde dagopvang  

  

Inleiding  

   

Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 

klimaat in de groep(en) van het kindercentrum.  

Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens 

deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de beroepskrachten.  

Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van 

Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 

kinderopvang (2005).  

   

De houder draagt er zorg voor 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 (basisdoel: het bieden van emotionele veiligheid).  

• 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 

(basisdoel: het ontwikkelen van persoonlijke competentie).  

• kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
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relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden (basisdoel : het ontwikkelen van sociale 

competentie).  

• 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 (basisdoel: het overdragen van 

normen en waarden).  

   

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen voor 

deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin kinderen 

zich bevinden.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Observatie pedagogische praktijk:  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie 

december 2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen 

beoordeeld.  

Er worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden één of 

meerdere observatie-criteria toegelicht.  

Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 

tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.  

   

De observatie heeft plaatsgevonden op 22-03-2018, vanaf 10:00 uur. Gezien zijn momenten van 

verzorging, vrij spel en opruimen.  

   

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de 
ontwikkeling van (individuele) kinderen.’  
Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en 
verrijken van spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor 
vervolgspel. Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen 
blijft.’  

   

Observatie:  
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Terwijl de kinderen vrij aan het spelen zijn ontstaat spontaan bij hen het idee om verstoppertje te 

gaan spelen. Al snel haken veel kinderen aan, maar nog niet iedereen weet precies hoe het 

spelletje werkt en ook het tot 10 tellen gaat nog niet bij alle kinderen even goed. De beroepskracht 

is vanaf de zijlijn betrokken bij het spel, ze ondersteunt de kinderen waar nodig door bijvoorbeeld 

mee te tellen en vragen te stellen. Zo helpt de beroepskracht bijvoorbeeld het kind wat de andere 

kinderen moet zoeken door te vragen wie ze al allemaal heeft gevonden en wie er nog mist. Op die 

manier leren de kinderen ook spelenderwijs elkaars naam.    

   

   

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op 
te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’  
Omschrijving bij het criterium: ’In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht 
zijn op en/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van 
ervaringen).’  

   

Observatie:  

De beroepskrachten stimuleren de taalontwikkeling niet alleen door geplande activiteiten zoals 

liedjes zingen, maar ook terwijl de kinderen vrij aan het spelen zijn. Zo ontstaat er bijvoorbeeld 

een gesprek over de hobby's van de kinderen, zoals balletles en hockey. De beroepskracht geeft 

verdieping aan het gesprek door de kinderen te vragen te stellen zoals "Wat heb je dan nodig? en 

"Wat heb je dan aan je voeten?".    

   

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie.  

Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun 
onderlinge interactie.’  
Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen 
kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 
groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).’  

   

   

Observatie:  

• Een jongetje zegt tegen de beroepskracht: "Ik wil ook op de tractor." "Wil je ook op de tractor?  

Dan moet je even wachten tot X klaar is en dan mag jij", legt de beroepskracht hem uit.    

• De beroepskracht begeleidt twee nieuwe kinderen bij het opruimen, ondertussen legt ze aan 

de andere kinderen uit dat deze kinderen nog niet zoveel opruimen omdat ze nieuw zijn en nog 

niet zo goed weten waar alles hoort.  

   

  

  

  

  

   

Conclusie:  

Op basis van de observaties op de groep tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 

dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen.  

   

   

Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet.  

  

Gebruikte bronnen:  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Per mail en telefonisch contact gehad met 

dhr. J. Louts, unitmanager)  

• Interview (Gesproken met de aanwezige beroepskrachten)  

• Observaties  

• Pedagogisch beleidsplan (Goed toegerust op ontdekkingsreis)  

• Pedagogisch werkplan (PO de Lusthof Pedagogisch Beleid 2018 en aangepaste versie 

ontvangen op 08-05-2018)   
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Personeel en groepen  

  

   

  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

  

Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 

VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een 

belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang.  

Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening.  

   

Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of 

personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe strafrechtelijke gegevens 

op hun naam hebben staan.  

   

De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle, op het moment van inspectiebezoek 

aanwezige, beroepskrachten die werkzaam zijn op dit kindercentrum. Deze beoordeelde VOG's 

voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.  

   

Per 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het 

reeds bestaande systeem voor continue screening.  

Vanaf deze datum moet iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden 

opgevangen zich met een geldige VOG inschrijven in het PRK en worden gekoppeld aan de 

organisatie waar hij/zij werkzaamheden verricht. Voor vaste beroepskrachten geldt een 

overgangstermijn om zich in te schrijven in het PRK tot 01-07-2018. Voor alle overige personen 

(stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en structureel aanwezige personen) geldt deze 

overgangstermijn niet.  

Op de dag van het inspectiebezoek zijn geen stagiaires en/of vrijwilligers werkzaam.  

   

Houder heeft tot 01-07-2018 de tijd om alle vaste medewerkers aan te melden in het PRK en te 

koppelen aan de kinderopvangorganisatie.   

   

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  

  

  

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen  

  

Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 

kwalificerend diploma. In de cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening 

staat een overzicht van diploma’s die volstaan.  

De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op de op het moment van inspectie aanwezige 

medewerkers. Deze medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie.  

   

Met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding/stagiaires dient de toezichthouder te 

beoordelen of tijdens het moment van inspectie, maximaal een derde deel van het totaal minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding/stagiaires. De 

toezichthouder heeft geconstateerd dat op deze locatie momenteel geen beroepskrachten in 

opleiding of stagiaires aanwezig zijn. Dit onderdeel is dan ook niet beoordeeld.  
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Aantal beroepskrachten  

  

In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 

aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 

kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal ingezet moeten worden. Indien niet 

wordt afgeweken van de BKR én slechts één beroepskracht werkzaam is, dan dient een 

achterwachtregeling in geval van calamiteiten vastgesteld te zijn.  

   

Op basis van de observatie constateert toezichthouder dat er op de dag van het inspectiebezoek 

wordt voldaan aan de BKR.  

   

Aangezien deze locatie van 8:30 uur tot maximaal 12:15 uur geopend is, mag er niet afgeweken 

worden van de BKR.  

   

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  

  

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen  

  

Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme.  
Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het kind 

voorop te stellen.  

   

Kindercentrum Peuterspeelzaal de Lusthof heeft per dagdeel één groep bestaande uit maximaal 16 

kinderen van 2-4 jaar.  

   

De groep wordt geleid door twee vaste beroepskrachten die beide alle dagdelen aanwezig zijn.  

   

Naast de indeling in een vaste stamgroep dient aan ieder kind een mentor toegewezen te zijn. 

Deze indeling is vastgelegd in 'Konnekt', een app die door de kinderopvangorganisatie en ouders 

gebruikt wordt.   

   

Op deze locatie wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  

   

  

Gebruikte bronnen:  

• Interview (Gesproken met de aanwezige beroepskrachten)  

• Observaties  

• Verklaringen omtrent het gedrag  

• Diploma's beroepskrachten  

  

Veiligheid en gezondheid  

  

   

  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid  

  

Op iedere locatie voor kinderopvang dient een actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid aanwezig 

te zijn. In dit beleid dient beschreven te worden wat de voornaamste risico’s met grote gevolgen 

zijn voor de kinderen en hoe de houder de kinderen leert omgaan met kleinere risico’s.  

Het beleid dient cyclisch te zijn en houder moet er ook voor zorgdragen dat in de praktijk volgens 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.  

Het doel is dat alle medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en zich verantwoordelijk voelen 

voor het opstellen en uitvoeren van het beleid.  
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Daarnaast dient houder te beschrijven hoe de opvang georganiseerd wordt, zodanig dat voorkomen 

kan worden dat kinderen of beroepskrachten (in opleiding) grensoverschrijdend gedrag vertonen. 

Het vier-ogenprincipe speelt hierbij op locaties voor de dagopvang een belangrijke rol. Tevens dient 

de houder het achterwacht beleid op te nemen in het veiligheidsbeleid.  

   

Sinds 1 januari 2018 dient er tijdens de openingstijden van het kindercentrum altijd minimaal één 

volwassene aanwezig te zijn die gekwalificeerd is om eerste hulp te verlenen aan kinderen.  

   

Op de dag van de inspectie zijn twee volwassenen aanwezig die beschikken over een EHBOdiploma 

conform de regeling Wet kinderopvang.  

   

Herstelaanbod  

De houder heeft voor dit kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld, dit beleid 

is nog niet compleet. Onderstaande voorwaarden staan nog niet in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid beschreven:  

   

  De lijst met voornaamste risico’s met grote gevolgen is niet compleet. Zo ontbreekt 

bijvoorbeeld het risico op vallen van het speelhuis met glijbaan in de binnenruimte en de 

gezondheidsrisico's die betrekking hebben op het buitenmilieu, terwijl er wel aandacht is 

besteed aan de risico's ten aanzien van het binnenmilieu, medicijnverstrekking en 

ziektekiemen.  

   

Toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om de ontbrekende informatie aan te 

vullen en toe te sturen. De houder heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid voldoet nu aan de wettelijk gestelde eisen.  

   

Aangezien het niet voldeed op het moment van inspectie blijft het oordeel in dit inspectierapport 

ongewijzigd.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aandachtspunt  

Uit de observatie en interviews is gebleken dat naar dit beleid wordt gehandeld. De twee vaste 

beroepskrachten van deze locatie werken al jaren samen op deze peuteropvang. Zij zijn bekend 

met de werkafspraken die onder andere in de risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid 

zijn vastgelegd. Beide beroepskrachten geven echter aan dat het nieuwe veiligheids- en 

gezondheidsbeleid dat sinds januari 2018 van kracht is zonder hun input is opgesteld en dat het 

ook niet met hen is besproken. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is in een map op de locatie 

aanwezig, de beroepskrachten weten deze map te vinden, maar geven aan het desbetreffende 

beleid nog niet doorgelezen te hebben. De toezichthouder heeft dit besproken met de 

clustermanager, deze geeft aan dit op te zullen pakken.  

  

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan.  
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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)   

    

  

Gebruikte bronnen:  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Per mail en telefonisch contact gehad met 

dhr. J. Louts, unitmanager)  

• Interview (Gesproken met de aanwezige beroepskrachten)  

• Observaties  

• EHBO certificaten  

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid versie januari 2018 en aangepaste versie ontvangen op 08- 

05-2018  

   
  

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 2 onder a 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 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 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)  
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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)  

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 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en 
de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten.  

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b 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)  

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)  

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)  
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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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden.  

  

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu worden 
gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.  
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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 (cao 
sociaal werk) 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)  

Aantal beroepskrachten  
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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 3 onder a 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 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)  
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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 of voorgenomen houder 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 een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue 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 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)  
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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 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)  

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 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)  

  

Gegevens voorziening  

Opvanggegevens  
Naam voorziening  : Peuterspeelzaal de Lusthof  

Website  : http://www.vlietkinderen.nl  

Aantal kindplaatsen  : 16  

Gesubsidieerde voorschoolse educatie  

  

Gegevens houder  

: Nee  

Naam houder  : Stichting Vlietkinderen  

Adres houder  : Bucaillestraat 6  

Postcode en plaats  : 2273CA Voorburg  

Website  : http://www.vlietkinderen.nl/  

KvK nummer  : 27280272  

Aansluiting geschillencommissie  

  

Gegevens toezicht  

Gegevens toezichthouder (GGD)  

: Ja  

Naam GGD  : GGD Haaglanden  

Adres  : Postbus 16130  

Postcode en plaats  : 2500BC 's-Gravenhage  

Telefoonnummer  : 070-3537224  

Onderzoek uitgevoerd door  

Gegevens opdrachtgever (gemeente)  

:  M. Groenveld  

  

Naam gemeente  : Leidschendam-Voorburg  

Adres  : Postbus 905  

Postcode en plaats  

  

Planning  

: 2270AX VOORBURG  
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Datum inspectie  : 22-03-2018  

Opstellen concept inspectierapport  : 14-05-2018  

Zienswijze houder  : 16-05-2018  

Vaststelling inspectierapport  : 16-05-2018  

Verzenden inspectierapport naar houder  : 16-05-2018  

Verzenden inspectierapport naar gemeente  : 16-05-2018  

Openbaar maken inspectierapport  : 06-06-2018  

  

  
  

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum  

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.  

  

Beste mevrouw M. Groenveld,  

   

Dank voor uw bezoek en verslag van uw bevindingen.  

Goed om te lezen dat de pedagogische kwaliteit op orde is.  

U heeft geconstateerd dat het onderdeel Veiligheid en Gezondheid niet op orde was, welke ik 

inmiddels met uw goedkeuring heb hersteld. Ook zijn andere punten die naar uw mening konden 

worden verbeterd inmiddels hersteld.  

   

Met vriendelijke groet,  

   

Jeffrey Louts  

clustermanager regio Voorburg  

  
  

  

  

  

  

  

   


