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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.
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar
gebleken is dat dit kan.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de
inspectie intensiviteit bepaald.
In verband met de veranderingen die de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang met zich
meebrengt, zijn hiernaast de items met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan en het beleid
rond veiligheid en gezondheid beoordeeld.
Beschouwing
Stichting Kinderopvang Winschoten e.o. (KiWi) is gevestigd in een schoolgebouw aan de Zaanstraat
te Winschoten.
Op dit moment heeft het KDV 86 kindplaatsen. Er zijn 3 babygroepen, 2 dreumesgroepen en 2
peutergroepen gevestigd in het gebouw.
In ditzelfde gebouw is tevens de BSO De Pandabeer gevestigd.
Inspectiegeschiedenis:
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 06-06-2017.
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Bevindingen huidige inspectie:
Op 03-05-2018 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er is
een tekortkoming geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'.
De tekortkoming is uitgewerkt bij de observaties en bevindingen.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden betreffende de volgende documenten:
- pedagogisch beleidsplan
- beleid veiligheid en gezondheid
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze binnen Stichting
Kinderopvang Winschoten e.o. wordt beschreven.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de houder
draagt er zorg voor dat er conform dit pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat:
1. 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;
2. 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;
3. 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, en
4. 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.
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne RiksenWalraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):
- Het waarborgen van emotionele veiligheid
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:
Emotionele veiligheid
(babygroep)
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Als een kind in de hoge box onrustig
wordt, haalt de beroepskracht het kind eruit en zij er mee op schoot zitten. Als de beroepskracht
een aantal werkzaamheden gaat uitvoeren in de keuken, zet zij het kind in een hoge stoel, zodat
zij tijdens haar werkzaamheden contact en interactie houdt met het kind. Het kind wordt hier rustig
van.
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Op de babygroepen is er tussen de beroepskrachten onderling veel overleg over het welzijn van de
kinderen. Ze herkennen signalen van kinderen en spelen daar op in.
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.
Als een kind het spannend vindt dat de inspecteur binnenkomt, legt de beroepskracht uit wat de
inspecteur komt doen en dat ze gewoon verder mag spelen.
Persoonlijke competentie
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. Ieder kind krijgt leer/ervaringskansen.
Zowel de binnen als buitenruimtes zijn uitdagend en passend ingericht.
Sociale competentie
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 wèl de bedoeling is.
Als een kind met een autootje gaat spelen waar een ander kind mee aan het spelen was zegt de
beroepskracht: 'Jij had de auto neergelegd, dus ging X er mee spelen. Hij wist niet dat jij er mee
aan het spelen was. Jij mag er straks weer mee.'
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
Alle beroepskrachten op de verschillende groepen verwoorden het gedrag en de afspraken.
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en
dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (versie 2018)

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De koppelingen in het personenregister zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten,
stagiaires, vrijwilligers en structureel aanwezigen beschikken over een geldige verklaring omtrent
het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Alle beroepskrachten werkzaam bij Stichting Kinderopvang Winschoten e.o. beschikken over een
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent
aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).
Indien per dag ten minste tien aangesloten uren opvang wordt geboden kan op vastgestelde tijden,
zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan, hiervan worden afgeweken door minder
beroepskrachten in te zetten voor ten hoogste drie uren per dag.
Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen:
3 babygroepen
- De Rowi's (0-12 maanden)
- De Kangoeroes (0-18 maanden)
- De Koala's (0-18 maanden)
2 dreumesgroepen
- De Kolibries (18-30 maanden)
- De pelikanen (18-30 maanden)
2 peutergroepen
- De Kaketoes (30-48 maanden)
- De Wallabies (30-48 maanden)
Kinderen kunnen in een andere stamgroep worden opgevangen als een kind gebruik maakt van
opvang op dagen die per week verschillen of wanneer ouders schriftelijk toestemming hebben
gegeven hun kind gedurende een overeengekomen periode op te vangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor, tevens beroepskracht van het kind,
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is het aanspreekpunt voor
ouders.
Uit de personeelsroosters is gebleken dat er op donderdag 22 maart 2018 en donderdag 3 mei
2018 (dag van de inspectie) bij babygroep de Kangoeroes niet wordt voldaan aan het vaste
gezichtencriterium.
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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)

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag (personenregister kinderopvang)

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten (week 9, 12 en 18)

Personeelsrooster (week 9, 12 en 18)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en draagt er zorg voor dat er conform dit beleid wordt
gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat dit beleid samen met de beroepskrachten een continue proces is
van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Hiernaast omvat het een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt
dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders.
Middels een steekproef is beoordeeld of het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete
beschrijving omvat van de voornaamste risico’s met grote gevolgen die de opvang van kinderen
bij Kinderopvang KiWi met zich mee brengt en welke maatregelen worden genomen om deze
risico’s in te perken.
Hiernaast is beoordeeld of het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin
omvat van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen
beperkt zijn.
Tot slot draagt de houder er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijd ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Veiligheidsverslag

Gezondheidsverslag
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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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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)

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)

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)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)

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

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Winschoten e.o.
http://www.kinderopvangwinschoten.nl
000023271191
86
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang KiWi
Zaanstraat 47a
9673CA Winschoten
www.KinderopvangWinschoten.nl
41014838
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
M. Jonkman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oldambt
: Postbus 175
: 9670AD WINSCHOTEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

03-05-2018
15-05-2018
29-05-2018
29-05-2018
31-05-2018
31-05-2018

: 21-06-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
KiWi werkt met drie baby groepen in de leeftijd van 0- 1,5 jaar. KiWi hanteert als uitgangspunt
rust, reinheid, regelmaat en respect op elke groep.
KiWi streeft naar zoveel mogelijk stabiliteit op de groep. Kiwi hanteert daarvoor het volgende
beleid:

KiWi legt zich een inspanningsverplichting op om de twee vasten gezichten uit te voeren op
alle baby groepen.

KiWi roostert zo zorgvuldig mogelijk op basis van de nieuwe regels.

KiWi werkt in de drie babygroepen met een vast basisteam met vaste medewerkers.

Op de twee grootste baby groepen, waaronder de Kangoeroes zijn dat per team vier vaste
medewerkers, waaronder twee vaste gezichten. De vaste gezichten zorgen ervoor dat de
gehele week een van hen aanwezig is, de andere twee gezichten vullen de week aan. Hierdoor
wordt er niet of nauwelijks van oproepkrachten gebruikt gemaakt in de baby groepen. Het
kleine babygroepje die slechts 2 a 3 dagen open is, wordt door twee vaste gezichten
gedraaid.

Bij KiWi is stabiliteit een doel, de vast gezichten het middel.
Ondanks bovenstaande uitgangspunten is er door de GGD op twee dagen, te weten 22 maart en 9
mei een onvolkomenheid geconstateerd in de uitvoering van het vaste - gezichten criterium op de
baby groep De Kangoeroes. KiWi heeft er wel voor gezorgd dat er twee medewerkers aan het
werk waren die bij het vaste basisteam horen, waaronder één medewerkers die altijd op die
donderdagen werkt naast het vaste gezicht.
KiWi heeft in het afgelopen jaar de contracten van de medewerkers die het vaste gezicht werden,
verhoogd in uren. Ondanks deze verhoging, blijven het vrouwen die de voorkeur geven aan
parttime werken, waardoor het niet altijd mogelijk is om het andere vaste gezicht een hele week
te vervangen ( minimaal 40 uur). De medewerkers hebben kinderen en/of andere
(mantelzorg)verplichtingen. De meeste vaste gezichten bij KiWi op de baby groepen hebben nu
contracten voor 27 uur, dat betekent dat zij vanuit de CAO 120% meer mogen werken, dan kom
je op maximaal 33 uur per week, dit is nog niet voldoende om te voldoen aan het vaste gezichtencriterium. Een uitbreiding naar nog meer uren per vaste gezichten medewerker kan niet
zomaar, omdat KiWi veel vaste krachten in dienst heeft en in dat geval teveel vaste medewerkers
met teveel vaste uren zou krijgen. Waar moet al het personeel werken? Ook op andere groepen is
voldoende vast personeel?
Ook landelijk is er nog veel discussie over de uitvoering van de regel. Staatsecretaris Van der Ark
komt dit jaar nog met aanvullende informatie m.b.t. het uitvoeren en handhaven van de regel.
(een artikel uit de Kinderopvang Totaal m.b.t. de landelijke discussie is separaat verstuurd naar de
gemeente )
Samenvattend is het KiWi haar streven om zich 100% in te spannen om de stabiliteit op de
groepen middels het twee vasten - gezichtencriterium zo goed mogelijk uit te voeren. Dat blijkt
ook uit het rooster , helaas is het op twee dagen niet gelukt mede door de redenen zoals
hierboven omschreven.
Op de babygroep De Kangoeroes is vanaf heden een ander vast gezicht gekomen, die samen met
het andere vaste gezicht bij ziekte of vakantie de gehele week elkaar kunnen vervangen en bereid
zijn 40 uur of meer te werken in de vervangingsweken en daarbij ook akkoord hebben gegeven
om meer dan 120% te werken in deze weken.
KiWi heeft rust en regelmaat hoog in het vaandel en zal het rooster ten aanzien van het vastegezichtencriterium de komende tijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid blijven samenstellen.
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