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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk  

 
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 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 

- 02-02-2016. Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

- 24-03-2015. Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
- 20-08-2014. Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-02-2017 
Kinderdagpaleis Ukkepuk te Vlaardingen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
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 indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  

Situatie 
De observatie heeft plaats gevonden in de ochtend. Op de babygroep zijn 2 kinderen wakker, 
terwijl de rest op bed ligt. De kinderen van de peutergroep hebben zojuist buiten gespeeld en gaan 
aan tafel om te kleien. Op de peutergroep zijn 2 beroepskrachten met 10 kinderen aanwezig. 
  
Persoonlijke competentie 

Indicator: de beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 
  

De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt. 
Beroepskrachten prikkelen de zintuigelijke manier van ontwikkelen van baby’s door 
spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden. 
  

Observatie: 
De babygroep is ingericht met uitdagend spelmateriaal. Het materiaal is op de vloer gezet en 
toegankelijk voor de babys. De beroepskracht vertelt dat zij het belangrijk vinden dat babys de 
gelegenhied krijgen om te klimmen en klauteren om de motoriek goed te kunnen ontwikkelen. Ook 
vertelt zij dat er veel activiteiten worden gedaan met babys waabij de zintuigen worden geprikkeld, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van voelmateriaal. 
Op het moment van het inspectiebezoek zijn een kindje van ongeveer 1 jaar en 2 jaar wakker, 

terwijl de andere kinderen op bed liggen. Op de vloer liggen speelmatten in verschillende vormen 
(bijvoorbeeld vierkant, schuin aflopend en golvend). De beroepskracht zit met beide kinderen op 
de vloer. Ze houdt de handen vast van het jongste kind en laat haar over de verschillende vormen 
stappen. Het kind doet haar best om over de vormen te lopen en heeft zichtbaar plezier. Het kind 
van 2 jaar speelt naar eigen inzicht op de matten. Ze stapelt één kussen op een ander. De 
beroepskracht geeft een compliment. 

  

Sociale competenties 
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
  
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
  

Observatie 
Op de peutergroep nemen de kinderen plaats aan twee tafels om te kleien. De beroepskrachten 
verdelen zich over beide tafels en begeleiden de activiteit. Eén kind zit nog niet aan tafel en loopt 
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naar het autokleed. De beroepskracht vraagt het kind of hij wil kleien of liever met de auto's wil 
spelen. Het kind roept enthousiast "klei" en rent naar de tafel om te kleien. 

  
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 

contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt. 
  
Observatie 
De peuters zijn verdeeld over twee tafels met aan iedere tafel een beroepskracht. Tijdens het 
kleien, zijn de beroepskrachten in gesprek met het groepje kinderen die bij hen aan tafel zitten. 
Wanneer de kinderen iets aan de beroepskrachten vertellen, reageren zij enthousiast en stellen 

vragen of vullen aan. De beroepskracht laat de kinderen zien hoe ze van klei een balletje kunnen 
rollen en geeft hierbij individuele aanwijzingen en complimenten. Er heerst een prettige en 
ontspannen sfeer. 
  
Conclusie 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 

de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De vaste medewerkers zijn allen in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag; deze 
zijn bij eerdere onderzoeken beoordeeld. Sinds het vorig inspectiebezoek is er één nieuwe 
medewerker aangenomen. De verklaring omtrent het gedrag van deze vaste invalkracht voldoet 

aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De vaste medewerkers zijn allen in het bezit van een passende beroepskwalificatie. Tijdens dit 
onderzoek is de beroepskwalificatie beoordeeld van de recent aangenomen vaste invalkracht. Deze 

voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 
Opvang in groepen 
 
Het kinderdagverblijf bestaat uit drie stamgroepruimtes.  
 

 Groep   Leeftijd   max. aantal kinderen 

 Ieniemienies  0-2 jaar  9 

 Binkies  0-4 jaar  10 

Ukkies 2-4 jaar 12 

 
Kinderen worden gedurende de gehele dag in de eigen stamgroep opgevangen.  
 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. 
  

In tijden van afwijking van de beroepskracht-kindratio (aan het begin en eind van de dag en 
tijdens pauzes) wordt minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 

 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Presentielijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

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) 

 

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 of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 
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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 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  I. Keuzenkamp 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Vlaardingen 
Adres : Postbus 1002 
Postcode en plaats : 3130EB VLAARDINGEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 21-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 08-03-2017 

Zienswijze houder : 13-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 13-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-03-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder geeft aan akkoord te gaan met de inhoud van dit rapport. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


