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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 

Kinderdagpaleis Ukkepuk is een zelfstandig kinderdagverblijf en is gehuisvest in een voormalige 
kleuterschool in Vlaardingen. 
  
De verschillende groepsruimtes zijn met diverse hoeken ingericht en er is geschikt spelmateriaal 
aanwezig voor alle leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en 
compleet.  
De hoeveelheid spel- en ontwikkelingsmateriaal in alle groepen is groot. 
  
De locatie maakt gebruik van een aangrenzende buitenruimte die voor alle kinderen geschikt is. Er 
is een plekje waar baby's kunnen kruipen en er staan speeltoestellen. Tevens is er voldoende 
ruimte om met fietsen en met ballen te spelen. 
  
Uit de inspectiegeschiedenis blijkt dat de houder al meerdere jaren voldoet aan de gestelde 
eisen van de Wet kinderopvang.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 20-08-2014 
Kinderdagpaleis Ukkepuk te VLAARDINGEN 

 
Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. Tevens is gekeken hoe de houder het vierogenprincipe in het pedagogisch 
beleidsplan heeft beschreven. 
  
  
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft het vierogenprincipe in het pedagogisch beleid beschreven. 
 
Pedagogische praktijk 
 
De pedagogische praktijk is aan de hand van een observatie-instrument beoordeeld. Uit deze 
observatie blijkt dat de pedagogische praktijk voldoende op orde is. 
  
Er vindt veel interacties plaats tussen de beroepskrachten en de kinderen. De beroepskrachten 
gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij verwoorden de emoties van de baby en 
zijn tijdens contactmomenten zo goed als volledig gericht op de baby. Bij organisatorische 
werkzaamheden als het bijwerken van het schriftje, bij het schoonmaken en in gesprek met de 
toezichthouder houden de beroepskrachten ook aandacht voor de kinderen. 
  
De beroepskrachten geven passende manier steun aan de kinderen. Bij het boterhammen smeren, 
mogen de oudere kinderen het alleen proberen. De kinderen die dit niet willen of kunnen, worden 
geholpen door de beroepskrachten. Alle kinderen krijgen complimentjes. 
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn bij het inspectiebezoek van 12 augustus 2013 ingezien en 
in orde bevonden. Na dit inspectiebezoek zijn geen nieuwe beroepskrachten aangesteld. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De diploma's zijn bij het inspectiebezoek in augustus 2013 ingezien. 
 
Opvang in groepen 

 
Het kinderdagverblijf heeft 3 groepen: De Ieniemienies, een babygroep voor kinderen van 0 tot 
ongeveer 2 jaar waar 9 kinderen worden opgevangen. De Ukkies voor maximaal 12 kinderen in de 
leeftijd van 2 tot ongeveer 4 jaar en een verticale groep (0-4 jaar) en de Binkies waar maximaal 10 
kinderen worden opgevangen. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 33 
en 34 en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op alle groepen voldoet aan de 
eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Plaatsingslijsten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar 
de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis 
te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Het vierogenprincipe is in de praktijk gecontroleerd op uitvoering en beleid. 
  
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft de meldcode kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang en deze 
aangepast op de locatie. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldcode kindermishandeling en kennen de 
procedure omtrent de meldplicht. 
  
In teamvergaderingen wordt aandacht besteed aan de meldcode. In maart 2015 gaat het team op 
cursus om zich te bekwamen in signaleren, rapporteren en bewustwording.  
 
Vierogenprincipe 

 
De houder heeft het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe zo georganiseerd dat 
beroepskrachten te allen tijde gezien of gehoord kunnen worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van babyfoons en het te allen tijde kunnen binnenlopen van collega's en leidinggevenden. 
Bij het openen en sluiten van de locatie zijn altijd 2 beroepskrachten of een beroepskracht en 
stagiaire aanwezig. 
De verschoonruimtes bevinden zich in de groepsruimtes. De beroepskrachten kijken om het 
kwartier in de slaapruimtes. 
  
Beroepskrachten zijn op de hoogte van de afspraken die gemaakt zijn omtrent het 
vierogenprincipe. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid. 
  
Oudercommissie 
 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld die momenteel uit 6 leden bestaat. 
  
De oudercommissie geeft aan dat zij zelf hun werkwijze kunnen bepalen en in staat worden gesteld 
om gevraagd en ongevraagd advies te geven. De oudercommissie heeft kunnen adviseren over de 
wijze waarop invulling gegeven wordt aan het vierogenprincipe en over openingstijden en 
bedrijfsmiddelen. 
  
  
Naast de oudercommissie vindt de houder ouderpartcipatie belangrijk. Ouders worden actief 
benaderd om mee te doen met activiteiten in het kinderdagverblijf. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Website 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 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) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

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 6 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 1.50 lid 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 
Adres houder : Louise de Colignylaan 9 
Postcode en plaats : 3136NL VLAARDINGEN 
KvK nummer : 24475506 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Potuyt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : VLAARDINGEN 
Adres : Postbus 1002 
Postcode en plaats : 3130EB VLAARDINGEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 20-08-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 03-09-2014 
Zienswijze houder : 05-09-2014 
Vaststelling inspectierapport : 08-09-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 08-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 29-09-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn blij met dit rapport, nog een bevestiging dat wij de kwaliteit in ons kinderdagverblijf hoog 
houden en dat wij de kinderen op een goede manier stimuleren in hun ontwikkeling. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wendy Cevering en Manuela Brekelmans 
Kinderdagpaleis Ukkepuk 
  

 
 
 

 


