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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in combinatie met een jaargesprek met de houder over 
de wetswijzigingen Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en heeft daarom aangekondigd 
plaatsgevonden.  

 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met enkele nieuwe voorschriften als gevolg van wijzigingen in 
de Wet Kinderopvang. De domeinen 'Registratie, wijzigingen en administratie', 'Accommodatie' en 
'Ouderrecht'  zijn niet beoordeeld tijdens dit jaarlijks onderzoek. 
 
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
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. Eind 2017 is er een tweede vestiging van het kindercentrum 

geopend in basisschool Het Breinpaleis in Vlaardingen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
13-03-2017; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
02-02-2016; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
24-03-2015; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
goed op orde is. Er heerst een prettige en ontspannen sfeer op het kindercentrum. Uit het gesprek 
met de houder blijkt dat deze druk bezig is om de veranderingen die de wet IKK met zich mee 
brengt te implementeren. Zowel de beroepskrachten als de oudercommissie worden door de 

houder betrokken bij de implementatie. 

Tijdens het onderzoek constateert de toezichthouder dat het pedagogisch beleidsplan en het 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid niet volledig voldoen aan de eisen volgens de nieuwe wetgeving. 
De toezichthouder heeft de houder middels 'overleg en overreding' de gelegenheid geboden de 
documenten aan te passen. Op 24-04-2018 zijn de laatste gewijzigde documenten aan de 
toezichthouder toegezonden, waarna de toezichthouder het onderzoek heeft kunnen afronden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de onderdelen 'Pedagogisch beleid' en 'Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid'. Deze tekortkomingen zijn na inzet van overleg en overreding opgeheven. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Kinderdagpaleis Ukkepuk hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan geeft de 
visie weer van de organisatie en geeft een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang. 
  
In het beleidsplan ontbreken echter onderstaande beschrijvingen conform de wetswijziging IKK die 
per 1 januari 2018 is ingevoerd: 

  

 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; 

 het periodiek bespreken van de ontwikkelingen van het kind door de mentor met de ouders; 
 activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten; 

 taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. 
  
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om het pedagogisch beleidsplan aan te passen, zodat deze voldoet aan de 
gewijzigde wettelijke eisen. De houder heeft gebruik gemaakt van het hersteltermijn en op 20-03-
2018 het aangepaste pedagogisch beleidsplan toegestuurd aan de toezichthouder. De inhoud van 

het beleidsplan is volledig en voldoet nu aan de voorschriften. 
 
 

Verantwoorde dagopvang 
 
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. 
  
De observatie heeft plaats gevonden op alle groepen rond het middaguur. Op de groep 
Ieniemienies zijn de meeste kinderen net uit bed, aangekleed en klaar om aan tafel te gaan. De 

kinderen van de groepen Ukkies en Binkies gaan ook aan tafel voor het middageten en zullen 
daarna gaan rusten of naar bed worden gebracht. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
  

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. 
  
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 

delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 
  
Observatie 
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Op de groep Ieniemienies zitten de peuters aan tafel om samen een boterham te eten. Eén 
beroepskracht zit bij de kinderen aan tafel en maakt het eten klaar. Ze voert gesprekjes met de 

kinderen aan tafel en vraagt wat zij op hun boterham lusten. De sfeer is ontspannen en de 
kinderen tonen aandacht voor het eten. Eén kind lijkt niet te willen eten. De beroepskracht vraagt 
of ze klaar is met eten en moedigt haar aan toch de boterham op te eten. Wanneer het kind 

ernaast met zijn arm zwaait en een 'klap' geeft op het bord van zijn buurvrouw, reageert de 
beroepskracht door te zeggen, "Zachtjes, hoor! Je wilde zeker alleen maar helpen?" Door een 
positieve betekenis te geven aan het gedrag van het kind, laat de beroepskracht zien dat 
zij rekening houdt met de leeftijdsfase waarin dit kind zich bevindt en dat zij deze uiting van het 
kind accepteert. 
  
Observatie 

Op de groep Ukkies zitten de kinderen verdeeld over twee tafels. Aan iedere tafel zit ook een 
beroepskracht. Ook hier worden gesprekken gevoerd met de kinderen. De beroepskrachten tonen 
interesse in hetgeen de kinderen te vertellen hebben. Op gegeven moment roept één van de 
kinderen tegen de beroepskracht", "Ik vind je lief!". De beroepskracht roept spontaan terug, "Ik 
vind jou ook lief!". Meerdere kinderen sluiten zich aan en roepen over en weer hoe lief zij elkaar en 
de beroepskrachten vinden. 

  

Conclusie 
Op basis van de observatie van de pedagogische praktijk constateert de toezichthouder dat de 4 
basisdoelen voldoende worden gewaarborgd door het pedagogisch handelen van de 
beroepskrachten. 
Aan de voorschriften in het kader van verantwoorde kinderopvang wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2018) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens het inspectiebezoek zijn de VOG's van twee nieuwe medewerkers en de vaste invalkracht 
gecontroleerd. De gecontroleerde medewerkers zijn in het bezit van een VOG die niet ouder is dan 
2 maanden en zijn afgegeven vóór aanvang van hun werkzaamheden. 

De medewerkers hebben zich laten registreren in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en 
kunnen zich laten koppelen aan de houder. Dit proces is door de houder in gang gezet. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 

beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 

  
De inzet van stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang. 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. 

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

  
 er zijn 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2  jaar met 2 beroepskrachten op de groep 

Ieniemienies; 
 er zijn 12 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Ukkies; 
 er zijn 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Binkies; 
  

Tijdens momenten van afwijking van de beroepskracht-kind-ratio, bijvoorbeeld tijdens de 

middagpauzes, is men om en om van de groep af, zodat altijd minimaal de helft van het aantal 
benodigde beroepskrachten wordt ingezet. 
  
Beroepskrachten zijn nooit alleen op het kindercentrum, waardoor er altijd ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum ter ondersteuning aanwezig is. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de beroepskracht-kind ratio. 

 
 
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 drie stamgroepen: 

  

Groep Leeftijd max. aantal kinderen 

Ieniemienies 0-2 jaar 9 

Binkies 0-4 jaar 10 

Ukkies 2-4 jaar 12 

  
Samenvoegen of verlaten van de stamgroepen 
Aan het begin en eind van de dag worden de stamgroepen samengevoegd. Hierbij is altijd 
minstens één vaste beroepskracht van beide stamgroepen aanwezig. De kinderen worden hierbij in 
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een andere groepsruimte opgevangen dan de eigen stamgroepruimte. Een kind maakt gedurende 
de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

Een kind verlaat de eigen stamgroep alleen bij bepaalde activiteiten buiten de eigen stamgroep 
zoals beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan. In het geval een kind per week op 
wisselende dagen wordt opgevangen, kan een kind met schriftelijke toestemming van de ouders in 

een tweede stamgroep worden geplaatst. 
  
Mentor 
Ieder kind heeft een mentor die als aanspreekpunt dient voor de ouders wanneer deze vragen 
hebben over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De mentor bespreekt de 
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. 
  

Vaste beroepskrachten 
Er wordt voldaan aan de eis dat 0-1 jarigen maximaal twee vaste beroepskrachten en kinderen 
vanaf 1 jaar maximaal drie vaste beroepskrachten hebben, waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op Kinderdagpaleis Ukkepuk wordt de risico-inventarisatie Veiligheid- en gezondheid gehanteerd 
met het bijbehorende plan van aanpak. De risico-inventarisatie is actueel en de maatregelen 
worden uitgevoerd in de praktijk. 

  
De risico-inventarisatie in zijn huidige format voldoet echter niet aan alle eisen van het Veiligheids-
en gezondheidsbeleid conform de wetswijziging IKK die per 1 januari 2018 is ingevoerd. De 
onderstaande beschrijvingen ontbreken: 
  
 de wijze waarop de houder samen met de beroepskrachten zorgdraagt voor het cyclisch 

geheel: vormen-implementeren-evalueren-actualiseren; 

 de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid; 

 het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en 
kinderen; 

 een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen binnen welke termijn 
zijn/worden genomen betreffende veiligheid, gezondheid en risico op grensoverschrijdend 
gedrag (o.a. vier-ogenprincipe, VOG’s, elkaar aanspreken); 

 hoe kinderen leren om te gaan met kleine risico’s; 

 hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor belanghebbenden; 
 hoe de achterwacht is geregeld indien er 1 beroepskracht op het kindcentrum aanwezig is. 
  
Een aantal van genoemde onderdelen, zoals het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, 
het vier-ogenprincipe en de achterwachtregeling, staan momenteel beschreven in de meldcode 
en het pedagogisch beleidsplan van Kinderdagpaleis Ukkepuk. Deze onderdelen behoren per 

januari 2018 beschreven te worden in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
  
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om het Veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te passen zodat deze voldoet 
aan de gewijzigde wettelijke eisen. De houder heeft gebruik gemaakt van de hersteltermijn en 
heeft op 25-04-2018 het aangepaste Veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de toezichthouder 

gezonden. De houder heeft gebruik gemaakt van het format van Veiligheid.nl (Risicomonitor) Het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid is vastgesteld in april 2018. De inhoud ervan is volledig en 
voldoet nu aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 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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Verantwoorde dagopvang 

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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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) 

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 welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 

sociaal werk) 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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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de 
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 

van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 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) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 

kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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) 
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De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 

toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie 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 vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

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) 
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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 beroepskracht-
kindratio 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) 



 

14 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-03-2018 
Kinderdagpaleis Ukkepuk te Vlaardingen 

 

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 : 15-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 17-05-2018 

Zienswijze houder : 04-06-2018 
Vaststelling inspectierapport : 05-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-06-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 05-06-2018 
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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 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het rapport en geen gebruik te 
willen maken van de mogelijkheid om een zienswijze aan te leveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


