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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. 

 
Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 

pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 

gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) eenmaal 

bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de GGD. 
  

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op 
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 

Wet kinderopvang. 
  

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

  

De locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) Kits Oonlie peuteropvang Zuid is gevestigd in een basisschool in de wijk 

Daalmeer te Alkmaar. Er wordt halve dagopvang geboden aan één groep met kinderen in de 
leeftijd van 2 en 3 jaar. De groepsruimte is ingericht met diverse herkenbare speelhoeken. Om 

buiten te spelen wordt een deel van het schoolplein afgezet met een lint. 

  
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens de jaarlijkse inspecties in 2014, 2015 en 2016 werd aan alle getoetste voorwaarden 
voldaan. 

  
De inspectie 

Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 3 april 2017. 

De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskracht en er heeft een observatie 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 

ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke besproken. 
  

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 

  

Tijdens dit onderzoek is onderzocht of het pedagogisch be leidsplan onder andere de werkwijze in 
de praktijk van de opvang beschrijft, alsmede de (spel)activiteiten buiten de stam / basisgroep en 

de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 

vier wettelijke pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) in het algemeen en het 
pedagogisch beleidsplan van de organisatie. Tevens is de uitvoering van de voorschoolse educatie 

beoordeeld. 

  
 

Pedagogisch beleid 
 

De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft zij voor elke 

opvangvorm een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat de vertaalslag van de 
overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang per locatie. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
 

Pedagogische praktijk 

 
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 

door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en 
gedurende of aansluitend op de opvang door feedback van de leidinggevende naar aanleiding van 

bijvoorbeeld een praktijkobservatie. Iedere week bezoekt een pedagogisch werkbegeleider de 

groep voor eventuele ondersteuning en overleg. 
  

In verband met het kindaantal, werkt iedere dag één van de twee vaste beroepskrachten samen 
met een stagiaire en/of vrijwilliger. De vaste beroepskrachten hebben minimaal één keer in de drie 

weken samen overleg en hebben dagelijks telefonisch contact. Tijdens de overleggen worden onder 
andere kinderen, thema's en ouderparticipatie besproken. 

  

Eén keer in de drie maanden is er overleg samen met de pedagogisch werkbegeleider. Het 
volgende overleg stond gepland twee dagen na het inspectiebezoek. Op het programma stond 

onder andere Uk & Puk, kindbespreking en de gang van zaken sinds januari. In januari is de 
hoofdleidster van de locatie gestopt. Het management heeft, in overleg met de beroepskrachten, 

geen nieuwe hoofdleidster aangesteld maar de beroepskrachten meer verantwoordelijkheid 

gegeven. De pedagogisch werkbegeleider is nu de eindverantwoordelijke. 
  

Aan de beroepskracht is gevraagd wat de peuteropvang van Kits Oonlie zo'n goede locatie maakt. 
De beroepskracht geeft aan dat er een goede communicatie met de school bestaat, er vindt ook 

altijd een warme overdracht met de kleuterklas plaats als een kind overgaat naar de basisschool. 
Verder zijn de kleinschaligheid en het goede contact met de ouders belangrijke pluspunten van de 

locatie. 

  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Hierin staan de 
indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk wordt 

beoordeeld. 

Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  

 



 

5 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-04-2017 
Kits Oonlie Peuteropvang Zuid te Alkmaar 

Emotionele veiligheid 
Brengen/halen 

De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders 
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om 

groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest. 
  

Praktijkvoorbeeld 

Er vindt bij binnenkomst een uitgebreide overdracht plaats tussen beroepskrachten en ouders. De 
kinderen worden enthousiast begroet en de kinderen krijgen de kans duidelijk afscheid te nemen 

van ouders door middel van zwaaien samen met een beroepskracht, stagiaire of vrijwilliger. 
  

Persoonlijke competenties 

Dagprogramma                                                     
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. 
  

Praktijkvoorbeeld 

Aan het begin van de dag, als alle kinderen aanwezig zijn, gaat iedereen aan tafel zitten. Er wordt 
een goede morgen lied gezongen waarbij de aanwezige kinderen en volwassenen worden begroet. 

Als iedereen begroet is, wordt besproken welke dag en maand het is. De kinderen krijgen hierbij 
wat hulp van de beroepskracht. Daarna mogen de kinderen kiezen waarmee zij willen gaan spelen. 

  

Overdracht van normen en waarden 
Uitleg en instructie                                                

De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
  

Praktijkvoorbeeld 

De beroepskracht wijst de kinderen regelmatig op de regels die gelden binnen de opvang. De 
beroepskracht gaat hierbij op ooghoogte van het kind zitten en vertelt waarom bepaald gedrag niet 

mag en welk gedrag wel gewenst is. Bij het tonen van goed gedrag, zoals het opruimen van 
speelgoed, geeft de beroepskracht de kinderen een compliment. 

  

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 
van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 

in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid. 

  
Vierogenprincipe 

De houder dient een beleid te hebben opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 

opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  

In de praktijk zijn de volgende voorzieningen getroffen en/of afspraken gemaakt: 
 er is een raam tussen de groepsruimte en de sanitaire ruimte; 

 de verschoontafel bevindt zich in de groepsruimte; 

 de groepsruimte is voorzien van ramen aan de buitenkant en ramen gericht naar de gang van 
de school; 

 op de groep zijn altijd twee volwassenen aanwezig. Indien een beroepskracht alleen werkt, 
wordt een (volwassen) stagiaire of vrijwilliger ingezet. 

  
Op basis van bovengenoemde heeft de houder bij de implementatie van het vierogenprincipe de 

ruimten en momenten die een hoog risico vormen, voldoende in beeld gebracht. De praktijk sluit 

aan op het omschreven beleid. 
  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Voorschoolse educatie 
 

Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 
op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 
voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis. 

  

Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma Uk & Puk. De organisatie beschikt 
over beroepskrachten die een relevante opleiding hebben afgerond. De VE wordt op locatie 

aangeboden sinds 2016. De locatie ontvangt hiervoor subsidiegelden van de gemeente. Eén van de 
daarbij horende eisen betreft het aantoonbaar maken van deskundigheidsbevordering op het 

gebied van VE. De houder heeft hiervoor een opleidingsplan opgesteld wat per jaar de 

deskundigheidsbevordering van de beroepskrachten beschrijft. 
  

Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE. Het VE programma uit zich 
middels een gestructureerd dagprogramma dat zichtbaar is in de praktijk. De beroepskrachten 

toetsen de vorderingen van de VE- indicatie kinderen een keer per jaar met het observatiesysteem 
van Uk & Puk. 

  

Tijdens de inspectie was het VE thema 'Regen' gaande. Op de groep is de uitwerking van het 
thema zichtbaar door de tentoongestelde werkjes van kinderen, ingerichte themahoek en 

activiteiten van de beroepskracht. 
  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, veiligheids- en gezondheidsaspecten) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 1 mei 2015) 
 Pedagogisch werkplan (versie 1 mei 2015) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 

stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
  

Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 

aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 

Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 

screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 

werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. 
  

De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
 

De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 

kinderopvang is opgenomen. 
  

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

 
 

Opvang in groepen 
 

Dagelijks worden op de peuteropvang maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee en drie 

jaar oud in één stamgroep opgevangen. 
  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 

 

Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de presentielijsten van de afgelopen periode en het bijbehorende dienstrooster. De 

verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de 
groep is conform de voorwaarden. 

  

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting drie kinderen onder begeleiding van een 
beroepskracht, een stagiaire en een vrijwilliger. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Pedagogisch werkbegeleider mevrouw M. de 

Haan) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 

 Plaatsingslijsten (april 2017) 
 Presentielijsten (maart 2017) 

 Personeelsrooster (vast rooster) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 

een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 

mogelijk is gewaarborgd. 
  

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 

risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 

houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de 
kennis hiervan bevordert en hoe de uitvoering van het vierogenprincipe zich uit in de praktijk. 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
In november 2016 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch 

werkbegeleider. 
  

Er zijn schoonmaaklijsten, takenlijsten en ongevallenregistraties aanwezig op locatie. Deze zijn in 

te zien in het kwaliteitshandboek. 
  

In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 

beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen. 

  

Minimaal één keer per jaar wordt een ontruimingsoefening uitgevoerd. Deze oefening is in 
samenwerking met de school. De beroepskracht was in staat een duidelijke omschrijving te geven 

van het ontruimingsplan. Tijdens het inspectiebezoek werd een ontruimingsoefening uitgevoerd. 
Gebleken is dat de aanwezige beroepskracht, stagiaire en vrijwilliger voldoende op de hoogte zijn 

van het ontruimingsplan. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Pedagogisch werkbegeleider mevrouw M. de 
Haan) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties (pedagogische praktijk, veiligheids- en gezondheidsaspecten) 
 Sociale kaart 

 Risico-inventarisatie veiligheid (november 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (november 2016) 

 Actieplan veiligheid (november 2016) 

 Actieplan gezondheid (november 2016) 
 Ongevallenregistratie 

 Veiligheidsverslag (november 2016) 
 Gezondheidsverslag (november 2016) 

 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders 

betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 

  
Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 

ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen 

daadwerkelijk zijn geplaatst. De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een 
oudercommissie te vormen. Tijdens de inspectie is beoordeeld of de ouders in de gelegenheid 

gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen. 
  

 
Oudercommissie 

 

In dit kindercentrum, waar 50 of minder kinderen worden opgevangen, is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld. De houder heeft zich wel aantoonbaar voldoende ingespannen om een 

oudercommissie in te stellen door een oproep te plaatsen op de website, een hoofdstuk over de 
oudercommissie te plaatsen in de informatiebrochure, de oudercommissie te benoemen tijdens 

rondleidingen, intakegesprekken en 10 minuten gesprekken en de vacature wordt opgenomen in 

de nieuwsbrief en hangt op de locatie.  
 

De houder dient bij afwezigheid van een oudercommissie ouders op een andere wijze bij de 
organisatie te betrekken, over minimaal de volgende onderwerpen: 

- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

  

De houder heeft dit georganiseerd door middel van enquêtes die aan de ouders worden uitgedeeld. 
Begin dit jaar is er een enquête uitgegaan met betrekking tot een wijziging van de openingstijden. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Pedagogisch werkbegeleider mevrouw M. de 

Haan) 
 Interview (beroepskrachten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 

wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 

kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 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 1.49 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) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 

week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 

groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 

gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 

module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 

De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 

het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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)  

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 

voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 

ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kits Oonlie Peuteropvang Zuid 

Website : http://www.kits-oonlie.nl 

Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Kits Oonlie 

Adres houder : De Hoefsmid 9 

Postcode en plaats : 1851 PZ Heiloo 
Website : www.kits-oonlie.nl 

KvK nummer : 50343750 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw L.  Boltjes 
 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Alkmaar 

Adres : Postbus 53 

Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 

 
Planning 

Datum inspectie : 03-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-05-2017 

Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 23-05-2017 
: 23-05-2017 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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