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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.
Op basis van het risico gestuurd toezicht zijn binnen dit jaarlijks onderzoek een beperkt aantal
eisen onderzocht. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te
vinden. Indien van toepassing is achterin de zienswijze van de houder te lezen.
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 23 juli 2019 van 11.15 uur tot
13.15 uur. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de toezichthouder ook aanvullende informatie
opgevraagd.

Beschouwing

Kindercentrum Voorn is onderdeel van Saartje kinderopvang BV. en sinds 2010 gevestigd aan
Akkrumerraklaan 111 te Utrecht. Het kindercentrum staat met 48 kindplaatsen ingeschreven in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De opvang is gevestigd in een brede school met een
buitenschoolse opvang van Saartje kinderopvang, een peutercentrum, twee scholen, een
welzijnsorganisatie en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling welke de sportzaal in beheer heeft.
De locatie bevindt zich in Leidsche Rijn in de wijk Langerak en heeft vier stamgroepen.
Inspectiegeschiedenis
Op 26 november 2018 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Bevindingen
Op 23 juli 2019 heeft het jaarlijkse inspectiebezoek plaatsgevonden.
Tijdens deze inspectie is geconcludeerd dat alle getoetste voorwaarden voldoen aan de
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch beleid is een belangrijke leidraad voor beroepskrachten en een toetssteen voor
ouders. Het pedagogisch beleid dient samen met de pedagogische praktijk te leiden tot
verantwoorde kinderopvang.

Pedagogisch beleid
De organisatie beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de
organisatie staat beschreven. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan.
Het algemeen beleidsplan en het pedagogisch werkplan worden als geheel door de toezichthouder
beoordeeld als het pedagogisch beleidsplan.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde
dagopvang en bevat alle onderwerpen die er volgens de Wet kinderopvang in horen te staan (zie
het overzicht achter in het rapport). De houder draagt er zorg voor dat in het kindercentrum
conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk
Bevindingen
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik
van het “Veldinstrument observatie pedagogische praktijk”. Onderstaande (schuingedrukte)
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef in de praktijk beoordeeld dat de houder
voldoende zorg draagt voor verantwoorde kinderopvang. De observaties hebben plaatsgevonden
tussen 11.25 uur en 13.15 uur in de groepen Zebra’s, Giraffen en Olifanten (samengevoegd met de
groep Leeuwen) voornamelijk tijdens het eten. Tijdens de observatie hebben gesprekken
plaatsgevonden met de beroepskrachten.
De kinderen wordt emotionele veiligheid en geborgenheid geboden doordat er 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. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten ( meestal) op
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen
delen hun ervaringen en emoties graag met ( één van ) de beroepskrachten.
Er wordt verteld aan de kinderen dat ze na het eten gaan slapen en een van de kinderen vraagt of
er wel genoeg bedjes zijn. Dan antwoordt de beroepskracht lachend dat er zeker voldoende bedjes
zijn omdat een aantal kinderen er niet zijn. Ze benoemt de kinderen die er niet zijn omdat ze op
vakantie zijn. Dan vertelt een kind dat ze een van de genoemde kinderen een keer in de speeltuin
heeft gezien.
Een kind vraagt van wie dat is en ze wijst op een flesje water wat op tafel staat. “Dat is water van
juf…(naam andere beroepskracht); die moet ook goed drinken”, zegt de beroepskracht lachend.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Zij hebben korte gesprekjes met de
kinderen en sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of vraag van de kinderen.
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Een van de beroepskrachten voert de gesprekjes aan tafel en uit de vragen blijkt dat zij de
kinderen goed kent: “Ik ben bij de dokter geweest”, zegt een van de kinderen. “O, ben jij bij de
dokter geweest? Waarom? O, toen je gevallen bent zeker”. “Ja”, zegt het kind.
Een ander kind vertelt over een snee in haar been en dat ze ‘au’ had.
Een van de kinderen zit vast tussen de stoel en de tafel en huilt. De beroepskracht schuift
voorzichtig de stoel weg en haalt het kind eruit. Ze troost het kind en smeert Arnica zalf op de
plek.
De kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van de persoonlijke competenties
doordat 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
blijkt uit de volgende voorbeelden:
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en “controlepunt” voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
Een van de kinderen krijgt een boterham en een likje smeerkaas en mag zelf haar brood smeren.
“Wat zou je op je brood willen?” vraagt de beroepskracht op vriendelijke toon aan een ander kind.
De meeste kinderen slapen en de beroepskracht zit met een kind aan tafel die een puzzel doet en
een baby die erbij zit en aan het eten is. Ze helpt het kind op gang met de puzzel tot ze weer zelf
verder kan. Een ander kind speelt in de huishoek en de beroepskracht vraagt: “Wil je ook een
puzzel doen of daar zelf spelen?” “Zelf spelen”, antwoordt het kind en dat mag.
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de
wederzijdse relatie en interactie.
De kinderen krijgen na het brood eten nog een beschuit met muisjes; een van de kinderen heeft
een nieuw broertje gekregen. Er volgt een gesprekje over baby’s die in de buik zitten en groeien.
De sfeer is prettig; de kinderen praten ongedwongen mee; ook over andere onderwerpen. “Heb je
gisteren nog gezwommen?” vraagt de beroepskracht aan een van de kinderen. Als het kind
aangeeft dat het heeft gezwommen volgen meer kinderen die aangeven dat ze ook hebben
gezwommen.
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. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen de kinderen
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beide bij aan de
inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met
individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep
De kinderen zijn aan het eten en de invalkracht noemt de kinderen bij naam. Ze maakt mede
hierdoor goed contact met de kinderen en de kinderen horen elkaars naam. Ze voert een gesprekje
met de kinderen over wat je wel of niet lekker vindt. Het jongste kind zit in een hoge maxi-cosy
erbij en de beroepskracht geeft het kind af en toe een stukje brood. “Wat ga jij doen?” vraagt een
van de kinderen aan de beroepskracht? “Wat ben ik aan het doen?” antwoordt de beroepskracht
lachend. Het kind zegt: “Eten”. “En wat ga jij doen?”, vraagt de beroepskracht aan het kind.
“Korsten eten”, antwoordt het kind. “Goed zo”, zegt de beroepskracht.
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
De kinderen krijgen een washandje en mogen zelf de handen en het gezicht poetsen. Als ze klaar
zijn gooien ze het washandje in de wasmand en krijgen een compliment.
Een van de kinderen heeft een olifant als washandje. Een ander kind geeft aan dat ze het jammer
vindt dat ze geen olifant heeft. “Een andere keer krijg jij een dierenwashandje”, zegt de
beroepskracht en met dat antwoord is het kind tevreden.
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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. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
“Trek maar niet aan het shirt van …(naam kind).
“…(naam kind), kijk je houdt je beschuitje op z’n kop, dan vallen alle muisjes eraf!” En even later:
“Je hebt nu al je muisjes al opgegeten, eet je nu ook je beschuitje op?”
Een van de kinderen zit omgedraaid aan tafel. De beroepskracht gaat op ooghoogte bij het kind
zitten en zegt: Als jij je laatste korstjes nog even opeet kun je daarna ook een beschuit met
muisjes eten. Het zou toch jammer zijn als je dat niet kunt eten!”
Als het kind even later weer omgedraaid zit zegt de beroepskracht: ”Kom, we gaan wel recht aan
tafel zitten!” Ze loopt naar het kind toe en draait haar om.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Interview (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Observatie(s) (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Website (www.saartje.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Saartje Kinderopvang-januari 2019)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch Werkplan KDV Voorn- versie januari 2019)
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk- december 2014- NJI-GGD/GHOR
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Personeel en groepen
In het domein ‘Personeel en groepen’ worden diverse onderdelen getoetst. Als eerste wordt
beoordeeld of personen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (tijdig)
ingeschreven èn gekoppeld zijn in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die wil werken of
structureel aanwezig is in de kinderopvang moet zich inschrijven in het Personenregister
kinderopvang. Na inschrijving worden deze personen continu gescreend. Ook wordt getoetst of
medewerkers in het bezit zijn van een kwalificerend diploma en of er wordt voldaan aan de eisen
omtrent de inzet van leerlingen.
Verder kijkt de toezichthouder of wordt voldaan aan eisen die gesteld worden aan de inzet van het
aantal beroepskrachten. Ook wordt getoetst hoe de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers
wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beoordeeld of er voldoende stabiliteit is in de opvang in
groepen, de zogenoemde stamgroepen. Zo wordt bekeken hoe groot de groepen zijn, onder welke
voorwaarden het kind de stamgroep verlaat, de verschillende ruimtes waarin het kind zich bevindt,
de informatie aan ouders en het aantal vaste beroepskrachten dat een kind heeft.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat personen die werkzaam zijn of
structureel aanwezig zijn op de locatie, met hun VOG zijn geregistreerd in het Personenregister
kinderopvang. Deze personen zijn in het register gekoppeld aan de houder voor aanvang van de
werkzaamheden.
De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste
inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn.

Opleidingseisen
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de beroepskrachten beschikken over een passende
opleiding, zoals in de cao-kinderopvang en de cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn
opgenomen.
De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste
inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig
waren.
De toezichthouder heeft beoordeeld dat de pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een
voor de werkzaamheden passende opleiding zoals is opgenomen in de meest recent aangegeven
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie is
geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn.
Groep
Zebra's
Giraffen
Leeuwen samengevoegd met
Olifanten
Olifanten samengevoegd met
Leeuwen

Aantal aanwezige
kinderen
5 ochtend-6 middag
8
-12 ochtend-13 middag

Aantal beroepskrachten
2
2
-2 waarvan 1 van Olifanten en 1 van
leeuwen

Zoals vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan worden er gedurende de dag ten hoogste drie uur
minder beroepskrachten ingezet, maar ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten
(bijvoorbeeld bij pauzes).
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft de wijze van inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (pbm-er) en de
verdeling over de verschillende kindercentra schriftelijk vastgelegd in het document 'Pedagogisch
coaching bij Saartje Kinderopvang'.
Bij het bepalen van het minimaal in te zetten uren heeft de houder de vereiste formule gebruikt
met als peildatum 1 januari 2019.
Volgens het document wordt elke beroepskracht jaarlijks geobserveerd en krijgen zij een POPgesprek.
Het coachen van de beroepskrachten zal voor het jaar 2019 bestaan uit:
1. Observatie (individueel en leefomgeving)
2. Ontwikkelingsgesprekken
3. Vergaderingen/studiedagen
Daarnaast doen alle medewerkers dit jaar de Leerstijlentest van Kolb om inzicht te krijgen in de
individuele beroepskracht.
De toezichthouder zal in de loop van 2019 of begin 2020 kunnen beoordelen of de houder heeft
voldaan aan zijn opgestelde plan en daarmee voldoet aan de gestelde eisen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum bestaat uit vier stamgroepen. De opbouw is als volgt:
Naam groep
Zebra's
Giraffen
Leeuwen
Olifanten

Aantal kinderen maximaal
12
12
12
12

Leeftijd van de kinderen
0 - 4 jaar
0 - 4 jaar
0 - 4 jaar
0 - 4 jaar

Op basis van een steekproef is geconstateerd dat:

kinderen tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten hebben toegewezen
gekregen waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind;

kinderen van één jaar of ouder ten hoogst drie vaste beroepskrachten hebben toegewezen
gekregen waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind.
Op basis van verklaringen van beroepskrachten is geconstateerd dat:

aan ieder kind een mentor is toegewezen;

een kind gedurende de week gebruik maakt van ten hoogste twee verschillende
stamgroepruimtes.
Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden
met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor kinderen.
Gebruikte bronnen










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Interview (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Observatie(s) (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Personen Register Kinderopvang
Website (www.saartje.nl)
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Saartje Kinderopvang-januari 2019)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch Werkplan KDV Voorn- versie januari 2019)
Overzicht vaste gezichten alle groepen
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Veiligheid en gezondheid
Kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol in de signalering en de melding van
vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. De kans dat medewerkers te maken
krijgen met dit onderwerp, is aanwezig. Hiervoor dient de houder een Meldcode kindermishandeling
te hebben vastgesteld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In het kindercentrum is een Meldcode vastgesteld door de houder. Hierin is onder andere het
afwegingskader en het stappenplan bij een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling opgenomen. De Meldcode bevat verder alle onderwerpen die volgens de Wet
kinderopvang hierin horen te staan (zie het overzicht achter in het rapport).
De houder en beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht die de Wet kinderopvang
voorschrijft.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de Meldcode en meldplicht doordat er in mei
2019 een cursus voor de beroepskrachten is georganiseerd via Samen Veilig, de beroepskrachten
alle informatie extra per mail hebben ontvangen en dat de Meldcode is besproken in de
kwaliteitsvergadering waarbij het onderwerp is voorbereid door een aantal beroepskrachten zelf.
Bij een eerdere inspectie is er via een herstelaanbod een aangepaste versie van de Meldcode aan
de toezichthouders gestuurd (d.d.18 februari 2019) en zijn de beroepskrachten (alsnog) geschoold
in het bevorderen van de kennis omtrent de Meldcode en het gebruik van de handelswijze.
(KDV Papendorp)

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Interview (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 23 juli 2019)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Meldcode kindermishandeling
afwegingskader 02-2019)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Saartje Kinderopvang-januari 2019)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch Werkplan KDV Voorn- versie januari 2019)
Inspectierapport Jaarlijks onderzoek KDV Papendorp 20-02-2019
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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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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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)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 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)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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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)
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)
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
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf,
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Voorn
http://www.saartje.nl
48
Nee

:
:
:
:
:
:

Saartje kinderopvang BV
Postbus 2728
3500GS UTRECHT
www.saartje.nl
30191567
Ja

:
:
:
:
:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Postbus 16200
3500CE Utrecht
030-2863 227
A. Spaapen

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Utrecht
: Postbus 16200
: 3500CE Utrecht

:
:
:
:
:
:

23-07-2019
08-08-2019
Niet van toepassing
28-08-2019
29-08-2019
n.v.t.

: 29-08-2019
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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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