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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Algemene feiten
Kinderdagverblijf Top4kids (KDV) is gevestigd in het "kulturhus" te Ophemert, waar het de
beschikking heeft over een eigen groepsruimte met een aangrenzende badkamer en slaapkamer.
Het kinderdagverblijf is een kleinschalige en verticale groep met 12 kindplaatsen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar met twee vaste beroepskrachten.
Inspectiegeschiedenis
Top4kids is gestart in mei 2016.
In 2016 heeft er een onderzoek voor registratie (ONR) en een onderzoek na registratie (ONR)
plaatsgevonden. Men voldeed aan alle getoetste inspectie items.
In 2017 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden men voldeed aan alle getoetste inspectie
items.
Overleg en overreding
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast. De houder heeft binnen het gestelde
termijn het Pedagogisch beleid aangepast met een concrete omschrijving over:

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;

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 (BKR). 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.

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.
De getoetste voorwaarden van het pedagogisch beleid voldoen na overleg en overreding allen aan
de gestelde voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items voldoen aan
de Wet kinderopvang IKK.
Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, verwijs ik u naar de desbetreffende
inspectie-items in het rapport.

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

Pedagogisch klimaat
Binnen het jaarlijkse onderzoek zijn, naar aanleiding van de invoering van de wet IKK, een aantal
nieuwe voorwaarden uit het pedagogisch beleids- en/of werkplan getoetst. Deze staan schuin
gedrukt in de volgende paragraaf. De bevindingen zijn eronder uit gewerkt.
Tijdens de inspectie op de locatie is de verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk)
beoordeeld. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de beroepskrachten zei zijn
tevens de houders van het kinderdagverblijf.
Pedagogisch beleid
De houders hebben een pedagogisch beleidsplan en dragen er zorg voor dat in de dagopvang
conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Uit interview met de houders blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van de wijzigingen die het
afgelopen jaar zijn ingevoerd naar aanleiding van het ingaan van de IKK. De beroepskrachten
worden tevens betrokken bij het actualiseren van het algemene pedagogisch beleidsplan van de
organisatie.
Inhoud pedagogisch beleidsplan
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.
De vier aspecten van verantwoorde kinderopvang worden in de wet omschreven (zie voor een
omschrijving hiervan de getoetste inspectie-items onderaan het rapport).
Het pedagogische beleidsplan geeft een duidelijke omschrijving en voorbeelden van deze aspecten.
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.
Het pedagogisch beleidsplan laat wel weten dat er gewerkt wordt aan een doorlopende
ontwikkellijn voor wat betreft de ontwikkeling van de kinderen. Wat niet omschreven wordt is de
toestemming van de ouders om de overdracht naar de basisschool ( indien van toepassing
de buitenschoolse opvang) te realiseren.
Overleg en overreding
Hierover heeft toezichthouder overleg en overreding toegepast het beleid is binnen de gestelde
termijn aangepast. De volgende zin is toegevoegd aan het pedagogisch beleidsplan:
"Zodra een kind vier jaar wordt en dus naar school zal gaan, vindt er een peuteroverdracht plaats.
Tijdens het exitgesprek met de ouders vragen wij hun toestemming om deze overdracht naar de
toekomstige school van hun kind door te sturen."
Hiermee wordt nu aan deze voorwaarde voldaan.
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.
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Het plan omschrijft het mentorschap en hoe ermee om wordt gegaan (inclusief de taken van de
mentor).
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde.
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 (BKR). 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.
Overleg en overreding
Hierover heeft toezichthouder overleg en overreding toegepast het beleid is binnen de gestelde
termijn aangepast. De volgende zin is toegevoegd aan het pedagogisch beleidsplan:
"Op de andere tijden zijn altijd twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Hierdoor wordt er
voldaan aan de beroepskracht-kindratio."
Hiermee wordt nu aan deze voorwaarde voldaan.
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.
In het pedagogisch beleidsplan wordt kort geschreven over de mogelijkheid voor het inzetten van
stagiairs. Het beleidsplan mist echter een concrete beschrijving van de taken en de wijze waarop
zij hierbij worden begeleid.
Overleg en overreding
Net als bij de voorgaande aspecten heeft hierover overleg en overreding plaatsgevonden. Het
pedagogisch beleidsplan is op dit punt uitgebreid. Er wordt beschreven welke mogelijke taken een
vrijwilliger, een beroepskracht in opleiding en een stagiair kan hebben en hoe zij hierin begeleid
worden.
De laatste voorwaarde voldoet hiermee ook aan de voorwaarden.
Conclusie: de getoetste voorwaarden van het pedagogisch beleid voldoen na overleg en
overreding allen aan de gestelde voorwaarden.
Verantwoorde dagopvang
De pedagogische praktijk is beoordeeld op grond van de observatie en informatie uit gesprekken
dei zijn gevoerd met de pedagogisch medewerkers.
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (0
tot 4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015).
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de
beschrijving van de deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk.
Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie.
De inspectie heeft op een donderdagmorgen plaatsgevonden er is geobserveerd tijdens: eten en
drinken, verhaaltje voorlezen, liedje zingen, vrijspelen, opruimen en naar buitengaan.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Observatie:
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op door kinderen te helpen of bij te staan. Ze
geven de kinderen complimentjes ook voor de allerkleinste kinderen is er veel aandacht. De
kinderen tonen in hun gedrag dat zij zich op hun gemak voelen. Er zijn kinderen in de huishoek
aan het spelen en lopen verkleed rond andere kinderen spelen met auto's.
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Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
Observatie:
Er is voldoende spel- en ontwikkelingsmateriaal in de stamgroep aanwezig, passend bij de leeftijd
van de kinderen. Het spel materiaal staat overzichtelijk in de kleine kasten op ooghoogte van de
kinderen. Als de kinderen gaan opruimen weten zij heel goed waar het spel- en
ontwikkelingsmateriaal moet staan en hebben hier weinig sturing voor nodig. De beroepskrachten
geven complimentjes het kind voelt zich gezien en begrepen.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale vaardigheden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd.
Observatie:
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen. De kinderen spelen
in diverse groepjes samen in de groepsruimten. Een paar kinderen zijn samen met de
beroepskracht een handafdruk aan het maken ook hier laat de beroepskracht zoveel mogelijk de
kinderen zelf doen en moeten ze op elkaar wachten.
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan
wat wel de bedoeling is. Dit was goed te zien buiten op de glijbaan en op een soort van 'wip' waar
drie kindjes op konden zitten.
Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving
Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.
Observatie:
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldrol en gedragen zich volgens de normen en
waarden die in het pedagogisch plan terug te vinden zijn. Zij gaan daar op eenzelfde manier mee
om. De beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind. Zij voeren gesprekjes met de kinderen
en hebben een luisterend oor. Zover de toezichthouder heeft kunnen zien worden er geen kinderen
buitengesloten.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van
verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke ( De twee houders werken als
beroepskrachten op het kindercentrum)

Observaties (Binnen en buiten)

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Top4kids versie 11 juli 2018)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De vaste beroepskrachten en de voorleeskracht staan ingeschreven in het personenregister
kinderopvang en zijn gekoppeld. Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten beschikken over een diploma conform de CAO kinderopvang.

Aantal beroepskrachten
Het kinderdagverblijf is een kleinschalig verticale groep met 12 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar met drie vaste beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van april en
tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet aan de eisen vanuit
de Wet Kinderopvang.
Tijdens de inspectie zijn er 2 beroepskrachten en 9 kinderen aanwezig.
Conclusie:
Men voldoet men aan de gestelde voorwaarden beroepskracht- kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke ( De twee houders werken als
beroepskrachten op het kindercentrum)

Observaties (Binnen en buiten)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (mei en juni)

Personeelsrooster (mei en juni)
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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)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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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)

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)

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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Top4Kids
http://www.kdv-top4kids.nl
000034042008
12
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Top4Kids V.O.F.
Blankenburgsestraat 3
4061AR Ophemert
65305418
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
W. Peters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Neerijnen
: Postbus 30
: 4180BA Waardenburg

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

14-06-2018
09-07-2018
Niet van toepassing
19-07-2018
31-07-2018
31-07-2018

: 14-08-2018
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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