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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. 

 

Beschouwing 

Feiten over Kinderdagpaleis Ukkepuk 

Kinderdagpaleis Ukkepuk is een kleinschalige en zelfstandig kinderdagverblijf. De locatie is 

gevestigd in een voormalige kleuterschool en bestaat uit drie stamgroepen: een babygroep, een 

verticale groep en een peutergroep. 

 

Inspectiegeschiedenis 

05-09-2019; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

15-03-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 

voldoende op orde is. Ook op de overige voorschriften zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 

De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

 Pedagogisch beleid 

Kinderdagpaleis Ukkepuk hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. 

 

De inhoud van het pedagogisch beleids-/werkplan is beoordeeld op een concrete beschrijving van: 

 

 hoe invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang; 

 hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij wordt gestreefd 

naar een doorlopende lijn met basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Hierbij wordt in ieder 

geval ingegaan op overdracht naar school en buitenschoolse opvang met toestemming van de 

ouders en op het doorverwijzen van ouders bij signaleren van bijzonderheden in de 

ontwikkeling of problemen naar passende instanties; 

 de wijze waarop aan de ouders bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor van het 

kind is en hoe deze periodiek de ontwikkelingen van het kind met de ouders bespreekt; 

 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

 wennen aan een nieuwe stamgroep; 

 afwijking van de beroepskracht-kind ratio; 

 aard en organisatie van activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten; 

 beleid t.a.v. gebruik kunnen maken van extra dagdelen; 

 taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 

 

De bovenstaande beschrijvingen staan voldoende concreet beschreven in het pedagogisch beleids-

/werkplan. 

Pedagogische praktijk 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 

 

 Emotionele veiligheid 

 Persoonlijke competentie 

 Sociale competentie 

 Overdracht van normen en waarden 

 

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 

veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 

opgenomen opvoedingsdoelen (Prof, Riksen-Walraven) en indicatoren. De teksten van de 

gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 

Alle opvoedingsdoelen zijn beoordeeld. 

Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van situaties die zich voordeden tijdens de 

observatie. 

 

De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend van 09:20 - 09:45 uur op de groep Ukkies 

tijdens het kringmoment en het eet- en drinkmoment, van 09:45 - 10:20 uur op de groep Binkies 

tijdens het eet- en drinkmoment en de verzorging en van 10:25 - 10:35 uur op de groep 

Ieniemienies tijdens het moment van vrij spel en de verzorging. 

 

Persoonlijke competentie 
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Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 

 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 

en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 

Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-

/ervaringskansen. 

 

Observatie: 

Tijdens het eet- en drinkmoment vinden er gesprekjes plaats tussen de kinderen en de 

beroepskrachten. De beroepskrachten betrekken de kinderen bij het klaarmaken van het fruit, de 

kinderen benoemen de soorten fruit of wijzen het fruit aan. De beroepskracht zegt tegen een jong 

kind: "Wil je nog een stukje fruit of drinken? Appel?" Het jonge kind wijst de stukjes appel aan. De 

beroepskracht zegt: "Appel?" Het kind beweegt enthousiast met de handen en knikt van ja en pakt 

vervolgens een stukje appel. 

Tijdens het fruit eten wordt er op de groepen gezongen. De kinderen hebben zichtbaar plezier 

tijdens het zingen van de liedjes. Wanneer de beroepskracht tijdens het zingen gebaren bij het 

liedje maakt, doen de kinderen de gebaren na en zingen luid mee. 

 

De groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken, zoals een keukenhoek, een 

leeshoek met stoel of bank, een poppenhoek, een bouwhoek, een thema-, beweeghoek en een kast 

met boeken, puzzels en spelletjes. 

 

Diverse spelmaterialen zijn aanwezig waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Boven 

de speelmat hangt bijvoorbeeld een spiegel aan de muur zodat de baby's zichzelf kunnen zien en 

kunnen ontdekken. Voor oudere kinderen zijn er zachte klimblokken en een grote houten speel-, 

klimauto aanwezig. Het spelmateriaal in de kasten kunnen de kinderen zelf pakken zodat kinderen 

individueel of met groepsgenoten kunnen gaan spelen. 

 

Sociale competentie 

Indicator: De kinderen zijn deel van de groep. 

 

De beroepskrachten weten hoe baby’s zich sociaal ontwikkelen en geven gepaste ondersteuning. 

Bijv. jonge baby’s wijzen op andere kinderen, activiteiten van andere kinderen verwoorden, bij 

oudere baby’s ook ontmoetingsgelegenheden creëren. 

 

Observatie: 

Tijdens de observatie zit de beroepskracht op de grond bij de kinderen en naast haar ligt een baby 

op een mat voor de spiegel te spelen. De beroepskracht heeft een boekje gepakt en vertelt de wat 

oudere kinderen dat zij gaat voorlezen. De beroepskracht opent het boek en zegt: "Kijk brand. 

Broem, broem, daar komt de brandweerauto." De interesse van de kinderen is gewekt en zij gaan 

bij de beroepskracht zitten om samen in het boek te kijken. 

De beroepskracht praat en stelt vragen aan de kinderen over wat er in het boekje staat op een bij 

de leeftijd passende wijze. De beroepskracht heeft tijdens het voorlezen aandacht voor de andere 

kinderen op de groep en benoemt waar de kinderen mee bezig zijn of vertelt wat er gaat gebeuren. 

Zo zegt zij bijvoorbeeld tegen het jonge kind die naast haar op de mat voor de spiegel ligt: "Leuk 

he om jezelf te zien". 

De beroepskrachten praten op een rustige toon met de kinderen, vangen de signalen van de 

kinderen op en dragen er zorg voor dat de kinderen zich veilig voelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijken en mailcontact 

met Pedagogisch beleidsmedewerker Ukkepuk) 
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 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Groep Ienieminies, Groep Binkies en Groep Ukkies) 

 Protocol(len) (Meldcode 2019 en Bijlage 2 Grensoverschrijdend gedrag door collega) 

 Website (www.kinderdagpaleisukkepuk.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagpaleis Ukkepuk versie 2020) 
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Personeel en groepen 
 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De inschrijving en de koppeling van de beroepskrachten in het personenregister kinderopvang 

(PRK) is beoordeeld. De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de 

houder in het PRK. 

 

Er wordt aan voorschriften voldaan. 

Opleidingseisen 

De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 

beroepskwalificatie. 

 

Een pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang heeft twee wettelijke taken: 

• totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. 

• coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

De opleidingseisen zijn afhankelijk van de invulling van de functie. Bij opsplitsing van de taken in 

de functie Beleidsmedewerker en Pedagogisch beleidsmedewerker als coach gelden per functie 

verschillende opleidingseisen. 

 

De houder van Kinderdagpaleis Ukkepuk heeft ervoor gekozen de taken van pedagogisch 

beleidsmedewerker als volgt in te vullen: 

• Beleidsmedewerker: 

De ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid wordt uitgevoerd door een 

aangestelde beleidsmedewerker. 

• Pedagogische coach: 

De coaching van de beroepskrachten wordt uitgevoerd door een aangestelde coach. 

 

De toezichthouder heeft de opleiding kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach 

beoordeeld. Hierbij heeft de toezichthouder geconstateerd dat pedagogisch beleidsmedewerker en 

coach niet beschikt over een passende beroepskwalificatie voor de functie. 

De houder heeft naar aanleiding van de inspectie actie ondernomen en heeft een 

gelijkstellingsverzoek ingediend naar aanleiding de opleidingsachtergrond van de aangestelde 

pedagogisch beleidsmedewerker en coach. 

Namens partijen bij de cao-kinderopvang is verklaard dat zij de medewerker een individuele 

gelijkstelling verlenen voor de uitoefening van de functie van pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. 

 

Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 

leeftijd van de kinderen: 

 

 er zijn 9 kinderen in de leeftijd van 0 - 2 jaar met 3 beroepskrachten op de groep 

Ieniemienies; 

 er zijn 12 kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar met 2 beroepskracht op de groep Binkies;• er 

zijn 11 kinderen in de leeftijd van 2 -4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Ukkies. 
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Middels een steekproef over week 9 (24 februari t/m 28 februari), week 10 (2 maart t/m 6 maart) 

en maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 is geconstateerd dat de beroepskracht-kindratio voldoet 

aan de voorschriften. 

 

De inzet van stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk. Er worden niet méér stagiaires ingezet dan is 

toegestaan gelet op de verhouding tussen het aantal stagiaires ten opzichte van het aantal 

beroepskrachten. Bij de inzet van de stagiaires wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden. 

 

Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft twee kindercentra en heeft voor 2020 de wijze bepaald waarop de pedagogische 

beleidsmedewerker voor het verplicht minimaal aantal uren wordt ingezet. 

Dit komt in 2020 neer op: 

 

 100 uur voor beleidsvorming op jaarbasis (2x50 LRK-nummers) 

 144 uur voor coaching op jaarbasis (14,4 FTE x 10). 

  

Voor Kinderdagpaleis Ukkepuk KDV is het aantal uren als volgt berekend: 

 

 50 uur voor beleidsvorming 

 74 uur voor coaching pedagogisch medewerkers. 

 

Daarnaast is beoordeeld of de berekende ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in het 

voorgaande jaar daadwerkelijk is uitgevoerd zoals dit schriftelijk door de houder is vastgelegd. 

 

Uit het gesprek met de beroepskrachten van Kinderdagpaleis Ukkepuk blijkt dat zij in 2019 

daadwerkelijk zijn gecoacht door de pedagogisch coach van de organisatie. Coaching vond zowel 

plaats door middel van individuele coaching, team coaching, groep coaching en video begeleiding. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het kinderdagverblijf zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. Het is aan de 

ouders en het kind bekend gemaakt tot welke stamgroep het kind behoort en welke  

beroepskrachten op de groep werken. Er zijn in totaal 3 stamgroepen. 

 

Groep Leeftijd  max. aantal kinderen 

Ieniemienies 0-2 jaar  9 

Binkies 0-4 jaar  10 

Ukkies 2-4 jaar 12 

 

Ieder kind heeft een mentor die de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen over ontwikkeling 

en welbevinden van het kind. 

 

Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijken en mailcontact 

met Pedagogisch beleidsmedewerker Ukkepuk) 

 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Groep Ienieminies, Groep Binkies en Groep Ukkies) 



 

9 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-05-2020 

Kinderdagpaleis Ukkepuk te Vlaardingen 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 (Praktijk)leerovereenkomst (Praktijkovereenkomst BOL-stagiaire) 

 Presentielijsten (week 9 (24 februari t/m 28 februari), week 10 (2 maart t/m 6 maart) en 

maandag 9 en dinsdag 10 maart) 

 Personeelsrooster (week 9 (24 februari t/m 28 februari), week 10 (2 maart t/m 6 maart) en 

maandag 9 en dinsdag 10 maart) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagpaleis Ukkepuk versie 2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 

 Bijlage Coaching plan 1a 1b overzicht planning coaching 2020 

 Bijlage Coaching plan 2 taakplanning 2020 

 Personeelsgids Kinderdagpaleis ukkepuk 

 Gesprekverslag Kinderdagpaleis Ukkepuk en Toezicht Kinderopvang 03-03-20 

 Tekst over coaching uren GGD 21-04-2020 

 Brief cao-kinderopvang 26-05-2020; Individuele gelijkstelling 
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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) 

 

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 minimumaantal 

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) 
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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) 

 
 

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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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 1.48d lid 3 en 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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 

het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 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) 
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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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagpaleis Ukkepuk 

Website : http://www.kinderdagpaleisukkepuk.nl 

Aantal kindplaatsen : 35 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagpaleis Ukkepuk B.V. 

Adres houder : Louise de Colignylaan 9 

Postcode en plaats : 3136 NL Vlaardingen 

KvK nummer : 76724468 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Wassen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vlaardingen 

Adres : Postbus 1002 

Postcode en plaats : 3130 EB VLAARDINGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-05-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 11-06-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-07-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 15-07-2020 
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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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