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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf KiKeBOO is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf gevestigd in Utrecht. 
KiKeBOO staat voor Kwaliteit in Kinderopvang en Bureau Opvoed-Ondersteuning. 

Het kinderdagverblijf is sinds januari 2008 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met 46 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf beschikt over 4 horizontale groepen, 
waaronder 2 baby- en 2 peutergroepen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In februari 2015 heeft er een onaangekondigd regulier jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Daarbij 
is geconstateerd dat de houder niet voldeed aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij het onderzoek is een tekortkoming geconstateerd op het 

vooraf geven van schriftelijke toestemming van ouders wanneer een kind in een andere stamgroep 
wordt opgevangen. 
  
Huidig Inspectie onderzoek 
Het huidige onderzoek betreft een verkort onaangekondigd regulier onderzoek. Tegelijkertijd 

met dit onderzoek heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dat onderzoek is 
geconstateerd dat de houder alle overtredingen heeft hersteld, alle getoetste items voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Algemeen 
Het pedagogisch beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang waarbij de volgende 
pedagogische basisdoelen gerealiseerd worden: 
1. het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind; 
2. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competentie te 

ontwikkelen; 
3. het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale 

competentie; 
4. overdracht van normen en waarden. 
5. In het pedagogisch beleidsplan moet in duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe 

het kindercentrum deze vier pedagogische basisdoelen in de praktijk brengt. 
Het pedagogisch beleid hoort een belangrijke leidraad voor beroepskrachten te zijn en een 
toetssteen voor ouders en dient naast de pedagogische basisdoelen de volgende items te bevatten: 
 De werkwijze, samenstelling en de maximale omvang van de stamgroepen. 

 Een beschrijving van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep verlaten. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep (het wenbeleid). 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang op extra dagdelen of 

ruildagen. 
 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe. 
 Een beschrijving van de ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassenen 

 De wijze waarop de ondersteuning door de achterwacht is geregeld. 
 De wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen signaleren 

en hoe zij ouders doorverwijzen naar ondersteunende instanties. 
 De wijze waarop beroepskrachten ondersteund worden in de taak van signaleren en 

doorverwijzen. 
 
KiKeBOO 

KiKeBOO hanteert een pedagogisch beleidsplan, versie mei 2016, dat specifiek voor deze locatie 
geschreven is. 
  
Conclusie 
In het pedagogisch beleids- en of werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven 
op welke wijze de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, welke mogelijkheden 
de kinderen hebben tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en hoe 

overdracht van normen en waarden plaatsvindt. Alle overige getoetste items voldoen eveneens aan 
de gestelde eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

Algemeen 
Bij het toezicht op de pedagogische praktijk wordt gekeken of de beroepskrachten handelen 

conform het pedagogische beleid. 
  
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
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KiKeBOO 
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij de sterretjes en de maantjes en de toezichthouder heeft 

gesproken met verschillende beroepskrachten. Uit de interviews met de beroepskrachten blijkt, dat 
de houder er voor zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de 
observatie heeft de toezichthouder onder andere het volgende waargenomen: 

  
Emotionele veiligheid 
Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij en trots als een 
puzzel af is) als in negatieve zin (boos, verdrietig omdat ze zich pijn hebben gedaan). De emoties 
zijn passend bij de situatie. De kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. Zo wordt er bij 
de peuters geobserveerd tijdens het vrije spel. Alle kinderen zijn rustig met iets bezig; een paar 

kinderen kijken in boekjes, er wordt gepuzzeld, met lego gespeeld, en een paar kindjes spelen met 
kussens, knuffels en dekens. 
  
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. Zij passen hun lichaamshouding aan (op ooghoogte praten, door de knieën 

gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de 

leeftijdsgroep. 
Zo zitten de beroepskrachten gedurende het spel bij de kinderen op de grond of bij de kinderen 
aan tafel samen met de kinderen te spelen. Het contact met de kinderen vindt op ooghoogte 
plaats. Wanneer de kinderen op de grond een toren hebben gemaakt, zegt de beroepskracht: "Wat 
een hoge toren en hij staat ook nog op een paard! Wat een sterk paard! Kijk de toren is net zo 
hoog als R.!" Wanneer een kind verdrietig is omdat het zich heeft bezeerd, troost de beroepskracht 

het kind door met het kind te praten en het op schoot te nemen. 
  
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 
onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
Het dagritme verloopt volgens een vast programma. De beroepskracht op de babygroep legt uit 
doordat de wintertijd is ingegaan de kinderen afwijken van hun ritme, ze geven aan eerder te 

willen eten of te slapen. De beroepskrachten laten zich hierbij leiden door de kinderen maar 
proberen wel wat te rekken zodat ze weer in het ritme komen.   
  
   

Persoonlijke competentie 
   

De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij 
benoemen hun handelingen (nu ga ik je optillen en naar je bedje brengen) en stemmen hun 
omgang of op de reactie van de baby. De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten 
voor interactie met het kind. Het kind ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, 
humor, aandacht. 
Op de babygroep benoemt de beroepskracht wat ze gaat doen als ze een kind optilt: "Wij gaan ook 
een slaapje doen." Wanneer ze kind op de commode legt praat ze met het kind. 

  
De beroepskrachten maken het mogelijk dat kinderen privacy zoeken of creëren, in een rustig 
deel van de groepsruimte. Zo is er in de ruimte een plek gecreëerd waar kinderen alleen of in een 
groepje ongestoord kunnen spelen. Gedurende de observatie zitten de peuters achterin in de 
ruimte rustig boekjes te kijken en gaan hun eigen gang. 
  
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 

vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 
De puzzels zijn niet bereikbaar voor de kinderen maar de beroepskracht tilt het kind op en laat het 

kind zelf een puzzel kiezen. 
   
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking, zo wordt er tijdens het tafelmoment voorgelezen en worden er liedjes gezongen. 

Op de babygroep werken ze ook met 'babygebaren'. Een methode waarbij de gesproken taal wordt 
ondersteund door gebaren.   
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Sociale competentie 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om 

de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven 
aan wat wèl de bedoeling is. Wanneer een van de kinderen moet huilen, vraagt de beroepskracht 

wat er aan de hand is. Het kind vertelt dat één van de kinderen op haar arm is gaan staan. De 
beroepskracht legt uit dat het kind tegen het andere kind kan zeggen dat dat niet fijn is. 
  
Normen en Waarden 
De beroepskrachten stimuleren contact van baby’s met oudere kinderen. Baby’s worden bij elkaar 
gezet zodat zij onderling (oog)contact kunnen maken en op elkaar kunnen reageren. Tijdens het 
observeren op de babygroep spelen vijf baby's / dreumesen op de grond. De jongste baby zit er 

ook bij in een wipper. 
  
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 
omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, 
werken samen. Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
  

Conclusie 

Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het 
pedagogisch beleid. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, er worden 
mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale 
competentie en normen en waarden worden overgedragen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met 

kinderen. 
  
KiKeBOO 
Tijdens de inspectie zijn de VOG’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 
de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
  
Conclusie 

Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het gedrag. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 

zijn van een kwalificerend diploma. 
  
KiKeBOO 
Bij dit onderzoek zijn de diploma’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 
de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
   

Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie. 
  
 
 

Opvang in groepen 
 

Algemeen 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen met vaste beroepskrachten in een vertrouwde eigen 
ruimte. Een stamgroep mag maximaal bestaan uit 16 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
KiKeBOO 
KiKeBOO bestaat uit de volgende 4 horizontale stamgroepen: 

 Babygroep 'De Sterretjes', bestaande uit 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 22 maanden. 
 Babygroep 'De Wolkjes': bestaande uit 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 22 maanden. 
 Peutergroep 'De Maan': bestaande uit 12 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 4 jaar. 
 Peutergroep 'De Zon': bestaande uit 12 tot 16 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 4 

jaar. 
  

Omdat alle groepen relatief vol zitten wordt er niet structureel samengevoegd. Wel wordt er 
gewerkt met een opendeurenbeleid en wordt er wel eens incidenteel samengevoegd, bijvoorbeeld 
op vrijdag of in de vakantie. Ouders geven hiervoor vooraf schriftelijke toestemming. 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen. 
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Beroepskracht-kindratio 
 

Algemeen 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen; 
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot 

het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. 
 
KiKeBOO 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Er waren voldoende 
beroepskrachten aanwezig ten opzicht van het aantal kinderen. Eveneens is er steekproefsgewijs 
naar de aanwezigheidslijsten van oktober gekeken. Hieruit blijkt dat er voldoende personeel wordt 
ingezet.   

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw A. Stellwag) 

  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Personeelsrooster 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 

problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 

en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 

vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 

dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 

de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KiKeBOO 

Website : http://www.KikeBOO.nl 
Aantal kindplaatsen : 46 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kikeboo 1 B.V. 

Adres houder : Bethlehemweg 67 
Postcode en plaats : 3513CW UTRECHT 
KvK nummer : 54024412 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Stoel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 31-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 16-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

We zijn blij dat de onaangekondigde inspectie van ons kinderdagverblijf weer 

goed is verlopen. Kinderdagverblijf Kikeboo bestaat ondertussen alweer bijna 9 

jaar en we hebben vanaf het begin gestreefd naar hoge kwaliteit. Juist daarom 

vinden we het fijn dat onze kwaliteit wederom is opgemerkt. Dit geldt zowel voor 

bijvoorbeeld de VOG’s en diploma’s van onze medewerkers, maar ook de 

planning van de beroepskracht-kind-ratio. Waar we vooral trots op zijn is dat de 

vertrouwde, persoonlijke en warme sfeer, die de medewerkers elke dag creëren 

op de groepen, is geconstateerd door de toezichthouder.  

Onze selectie van pedagogisch medewerkers is streng en wij stellen hoge eisen 

hieraan. We zoeken enkel enthousiaste, gemotiveerde en uiteraard 

gediplomeerde medewerkers uit. Ze zorgen voor kleine kinderen en dan is alleen 

het beste goed genoeg.  

Ons pedagogisch beleid is met zorg opgesteld en wordt elk jaar geëvalueerd met 

alle medewerkers. We besteden daarnaast regelmatig aandacht aan het beleid, 

en het daarop afgestemde pedagogisch werkplan, in groepsbesprekingen en 

teamvergaderingen. Zo willen we ervoor zorgen dat het beleid goed 

geïmplementeerd is en dat alle medewerkers weten wat er van ze verwacht 

wordt.  De toezichthouder heeft tijdens de inspectie op een peuter- en een 

babygroep geobserveerd en heeft de pedagogische kwaliteit zeer goed 

bevonden. Ze heeft dit uitgebreid omschreven in het rapport en benoemt hierbij 

dat de medewerkers volgens het pedagogisch beleid en werkplan handelen op de 

groep.  

We hebben het rapport besproken met onze medewerkers en we hebben ze een 

groot compliment gegeven voor dit mooie resultaat. Ze zorgen elke dag 

ontzettend goed voor alle kindjes en dat vinden wij het allerbelangrijkst.    

 

Anjuli Stellwag 

Directeur Kikeboo   

 


