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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 risicogestuurd toezicht zijn binnen dit jaarlijks onderzoek een beperkt aantal eisen
onderzocht. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden onder
‘Overzicht getoetste inspectie-items’. Eveneens is achterin de zienswijze van de houder te lezen.
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 11 december 2018 van 12.10 uur
tot 13.50 uur.
Beschouwing
Algemene kenmerken kinderdagverblijf Kikeboo
is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf gevestigd in Utrecht. Kikeboo staat voor Kwaliteit in
Kinderopvang en Bureau Opvoed-Ondersteuning.
Het kinderdagverblijf staat met 46 kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK).
Het kinderdagverblijf beschikt over twee baby- en twee peutergroepen.
Inspectiegeschiedenis
In juli 2017 heeft er een onaangekondigd regulier jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Geconstateerd is dat de houder (na een herstelaanbod) aan alle getoetste eisen voldeed.
Bevindingen
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. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek.
Pedagogisch beleid
De organisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de organisatie staat
beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde
kinderopvang. Alle getoetste wettelijke onderwerpen staan hierin beschreven.
De houder draagt er zorg voor dat in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’. Onderstaande voorbeelden zijn 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 en gesprekken met de beroepskrachten hebben plaatsgevonden op de groepen
Maan en Zon en Sterretjes tussen 12.10 uur tot 13.50 uur.
Observatie KDV Kikeboo
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;

creatieve vaardigheden.
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
Tijdens de observatie is gezien dat de zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Zo
krijgen de kinderen op groep Maan na het eten een instructie om zelfstandig hun handjes en
mondjes te poetsen. Wanneer dat voor één van de kinderen moeilijk blikt te zijn, doet de
beroepskracht het voor en zegt: ‘Kijk eens, doe je handjes er maar in!’
Vervolgens wordt gezamenlijk het liedjes gezongen waarbij de handelingen die de kinderen moeten
verrichten de revue passeren. Ook daarbij worden de handelingen non-verbaal uitgebeeld.
De kinderen die een middagdutje gaan doen wordt gevraagd om zichzelf om te kleden. Deze
kinderen krijgen daarna de opdracht om zelf hun bedje te gaan zoeken (er staan stretchers met
daarop de namen van de kinderen in de groepsruimte).
Alledaagse momenten worden aangegrepen om te leren. Zo is gezien dat de beroepskrachten de
kledingstukken van de kinderen tijdens het omkleden stuk voor stuk benoemen.
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In het kader van het thema herfst heeft men met de kinderen geknutseld. De beroepskracht van
groep Zon laat weten dat de kinderen eekhoorntjes en egeltjes gemaakt hebben. Ook hebben de
kinderen herfstblaadjes geverfd.
Op groep Zon biedt men kinderen 3+ activiteiten aan. Als voorbeeld noemt de beroepskracht een
associatie-spel waarbij de kinderen een kaartje krijgen met daarop een afbeelding van een beroep
(bijvoorbeeld kok of muzikant). Vervolgens houdt de beroepskracht om beurten kaartjes hoog van
bijvoorbeeld een muziekinstrument, waarbij de kinderen moeten aangegeven of dat bij hen past.
Ook speelt men met oudste kinderen spellen uit de spellendoos ‘Op weg naar groep 1’. Dit zijn
bordspellen waarmee de kinderen leren tellen of letters leren herkennen.
Er is gezien dat er veel aandacht voor taalstimulering is. Zo worden dagelijks boekjes voorgelezen.
Op groep Sterretjes laat de beroepskracht de kinderen de afbeeldingen benoemen. Als een jong
kind een plaatje aanwijst en ‘dit’ zegt, laat de beroepskracht hem weten dat ‘dit’ een ‘muisje’ is.
Op de groepen wordt er op vaste momenten (bijvoorbeeld na het eten) gezongen.
Verder is gezien dat de beroepskrachten hun handelen verwoorden zodat de allerkleinsten
spelenderwijs vertrouwd raken met taal.
Ook is gezien dat er met regelmaat waardering voor de kinderen wordt uitgesproken. Door het
geven van complimenten wordt het positief zelfbeeld versterkt. Als een kind zijn mondje goed
gepoetst heeft zegt de beroepskracht ‘Dat is heel keurig gedaan!’
Op groep Sterretjes hangt aan de wand een overzicht met pictogrammen van gebaren die met de
kinderen in de maand december geoefend worden.
Navraag leerde dat men de kinderen gebarentaal leert, zodat zij voordat ze kunnen spreken al met
de beroepskrachten kunnen communiceren. Zo steken de kinderen die aan tafel zitten en graag
nog iets willen eten als teken hun vinger op.
Kinderen worden spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden doordat kinderen onder meer
spelenderwijs geleerd wordt:

samen te werken (samen delen, samen ervaren);

om te gaan met vriend- of vijandschappen;

conflicten te hanteren.
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals elkaar helpen met opruimen, op je beurt
wachten en anderen laten uitpraten. Ook leert men de kinderen om rekening met elkaar te houden.
Wanneer de kinderen van groep Zon na het eten ietwat rumoerig worden, vraagt de beroepskracht
of ze niet te veel lawaai willen maken. Ze wijst de kinderen op het feit dat er groepsgenootjes in de
aangrenzende ruimte slapen.
Sociaal gedrag wordt positief bekrachtigd. Zo moedigt men kinderen aan om elkaar te helpen.
Oudere kinderen helpen bijvoorbeeld jongere groepsgenootjes met het smeren van het brood of
het aan- of uittrekken van de jas.
Navraag leerde dat men op de peutergroep de ochtend aan tafel in de kring start. In de kring
worden bewust de namen van alle kinderen die er die dag zijn benoemd. Ook mogen de kinderen
om beurten iets vertellen.
Op groep Sterretjes zit de beroepskracht bij een aantal kinderen op de grond. Door bij de kinderen
te gaan zitten creëert ze een veilige omgeving en worden kinderen uitgenodigd aan te sluiten.
Het samenspel wordt gestimuleerd door bewust speelgoed te kiezen dat het fantasiespel
stimuleert. Zo heeft men een mandje met keukenspulletjes en servies.
Voor de allerkleinsten is er speelgoed dat, wanneer de kinderen op de verschillende knoppen
drukken, geluid maakt. Op het moment dat de beroepskracht dit speelgoed op de speelmat zet,
komen de kinderen meteen in actie!
Tijdens de observatie is gezien dat men bewust de aandacht op de groepsgenootjes vestigt. Er is
oog voor de onderlinge verhoudingentussen de kinderen. Op groep Maan wordt na het eten
besproken welke kinderen wel dan niet gaan rusten.
Er worden activiteiten georganiseerd waarbij het samenspel centraal staat. Er worden naar eigen
zeggen met regelmaat groepsspelletjes gespeeld.
Zo speelt men bijvoorbeeld ‘Jan Huigen in de ton’ met de kinderen. Ook is er een kringspel waarbij
de kinderen om beurten naar buiten moeten gaan. In de tussentijd wordt er aan één van de
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kinderen iets ‘veranderd’. Het kind dat buiten de groepsruimte gewacht heeft, moet dan ontdekken
wat dat is. Zo leren de kinderen spelenderwijs aandachtig naar elkaar te kijken.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, 11 december 2018)

Interview (beroepskrachten, 11 december 2018)

Observaties (op de groepen Maan en Zon en Sterretjes, 11 december 2018)

Website (http://www.Kikeboo.nl)

Pedagogisch beleidsplan (2018)
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Personeel en groepen
In het domein ‘Personeel en groepen’ worden vier onderdelen getoetst. Als eerste wordt
beoordeeld of personen ingeschreven en gekoppeld zijn in het Personenregister Kinderopvang. 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. Het aantal kinderen in verhouding tot het aantal beroepskrachten wordt
de beroepskracht-kindratio genoemd. Daarnaast wordt beoordeeld of er voldoende stabiliteit is in
de opvang in groepen, de zogenoemde stamgroepen. Er wordt hierbij gekeken 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.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten
beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao-kinderopvang en de cao-welzijn en
maatschappelijke dienstverlening is opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder het personeel,
dat volgens de houder, sinds het laatste inspectiebezoek in dienst is getreden (waaronder een
aantal beroepskrachten die via een uitzendbureau worden ingezet) en het personeel dat ten tijde
van het inspectiebezoek werkzaam was.
Er zijn ten tijde van het inspectieonderzoek geen beroepskrachten in opleiding op het
kindercentrum werkzaam.
Aantal beroepskrachten
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst.
Op basis van observatie is geconstateerd dat er op de dag van het onderzoek voldoende
beroepskrachten worden ingezet.
Naam stamgroep
De Sterretjes
De Wolkjes
De Maan
De Zon

Aantal kinderen
8
8
12
10

Aan beroepskrachten
2
2
2
2

Zoals vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan worden er gedurende de dag ten hoogste drie uur
minder, maar ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum heeft vier stamgroepen.
Naam stamgroep
De Sterretjes
De Wolkjes
De Maan
De Zon

Aantal kinderen maximaal
9
9
12
16

Leeftijd van de kinderen
2 tot ca. 21 maanden
2 tot ca. 21 maanden
21 tot 48 maanden
21 tot 48 maanden

Op basis van verklaringen van beroepskrachten is geconstateerd dat:

aan ieder kind een mentor is toegewezen;
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een kind gedurende de week gebruik maakt van ten hoogste twee verschillende
stamgroepruimtes.

Vaste beroepskrachten
Op basis van het onderzoek is geconstateerd dat er aan onderstaande items is voldaan:

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.
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 (houder, 11 december 2018)

Interview (beroepskrachten, 11 december 2018)

Observaties (op de groepen Maan en Zon en Sterretjes, 11 december 2018)

Diploma's beroepskrachten

Overzicht vaste gezichten gekoppeld aan 0-jarigen
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Veiligheid en gezondheid
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, dat de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt tot een aanvaardbaar niveau. De houder
dient er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en hier naar
handelen. Tevens moeten zij relevante documenten op ieder moment kunnen inzien.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld en dit is inzichtelijk voor
de medewerkers. De vereiste onderwerpen zoals genoemd in de Wet kinderopvang zijn in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen en voldoet hiermee. Onder andere een concrete
beschrijving van de voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en het risico
op grensoverschrijdend gedrag is opgenomen. Verder zijn in het plan afspraken en regels met
betrekking tot veiligheid en gezondheid opgenomen.
In het beleid staat onder andere omschreven hoe de beroepskrachten worden betrokken bij het
continue proces van vorming, implementatie, evaluatie en actualisatie van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dit ook daadwerkelijk op deze
wijze te worden uitgevoerd.
Gedurende de opvang is er altijd één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen
van eerste hulp aan kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, 11 december 2018)

Interview (beroepskrachten, 11 december 2018)

Observaties (op de groepen Maan en Zon en Sterretjes, 11 december 2018)

EHBO certificaten (5 beroepskrachten)

Beleid veiligheid- en gezondheid (2018)
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Accommodatie
Onder Accommodatie is binnen dit onderzoek de buitenruimte beoordeeld. De buitenspeelruimte
voor kinderen die gebruikmaken van dagopvang dient aangrenzend aan het kindercentrum te zijn.
Eisen aan ruimtes
Bij dit kindercentrum wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de buitenruimte.
De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het
kindercentrum.
Men maakt gebruik van de buitenruimte voor het pand. Voor de allerkleinsten is er een ommuurde
buitenruimte aan de achterzijde (grenzend aan de groepsruimtes).
Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het
kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is
gevestigd.
Gebruikte bronnen:

Observaties (op de groepen Maan en Zon en Sterretjes, 11 december 2018)
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Ouderrecht
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders informeert over 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
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
Informatie
De houder heeft de ouders middels het pedagogisch beleidsplan over de 3-uursregeling ingelicht.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, 11 december 2018)

Pedagogisch beleidsplan (2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 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)

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)
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Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag 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)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 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 Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, leidt dit niet 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in
geval van een calamiteit.
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het
telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)

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)
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

16 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-12-2018
KiKeBOO te Utrecht

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KiKeBOO
http://www.KikeBOO.nl
000001693662
46
Nee

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

:
:
:
:
:

Kikeboo 1 B.V.
Bethlehemweg 67
3513CW Utrecht
54024412
Ja

:
:
:
:
:

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

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
:
:
:
:
:
:

11-12-2018
14-12-2018
20-12-2018
20-12-2018
20-12-2018
n.v.t.

: 20-12-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
We zijn heel tevreden dat de onaangekondigde inspectie van ons kinderdagverblijf weer goed is
verlopen.
Het is natuurlijk fijn dat onze kwaliteit, waar we hard voor werken met elkaar, is opgemerkt. De
VOG’s en diploma’s van onze medewerkers waren allemaal kloppend. De planning van de
beroepskracht-kind-ratio en de nieuwe vaste gezichten regel is gecontroleerd en goed bevonden,
maar ook ons pedagogisch beleid en ons veiligheidsbeleid voldoet aan alle gestelde eisen. Waar
we vooral trots op zijn is dat, net als voorgaande jaren, de goede sfeer en pedagogische kwaliteit
is geconstateerd door de toezichthouder.
De toezichthouder heeft tijdens de inspectie op één van onze babygroepen en op beide
peutergroepen geobserveerd en was te spreken over de pedagogische kwaliteit. Hij heeft dit ook
omschreven in het rapport met praktijkvoorbeelden en benoemt hierbij dat de medewerkers
volgens het beleid en werkplan handelen op de groep. We zullen het rapport in de aankomende
teamvergadering met onze medewerkers doornemen en ze een groot compliment geven voor dit
mooie resultaat!
Anjuli Stellwag
Directeur Kikeboo
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