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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.
Waarom toezicht?
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun
kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot
een oplossing te komen.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en
meer waar dat nodig is.
Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Kinderdagverblijf De Scheve Schuit is gevestigd in een eigen pand op een bedrijventerrein nabij
het centrum van Woerden. De opvang bestaat uit zeven groepen, waaronder een Peuterschool.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd
met maximaal 70 kindplaatsen per dag en is geopend vanaf augustus 2011.
Op het kinderdagverblijf wordt voorschoolse educatie aangeboden met het educatieprogramma 'Uk
en Puk'.
Onderzoeksgeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2014 en 2015 voldeed de locatie niet geheel aan de onderzochte
kwaliteitseisen. In 2016 was dit wel het geval.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:





Pedagogisch klimaat
Personeel en groepen
Veiligheid en gezondheid
Accommodatie en inrichting
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Conclusie
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die
tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn onderzocht.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

4 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-04-2017
De Scheve Schuit te Woerden

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Tijdens het toezichtsbezoek is de dagelijkse pedagogische praktijk en de basisvoorwaarden van de
voorschoolse educatie beoordeeld. Onder de kopjes ‘Pedagogische praktijk’ en ‘Voorschoolse
educatie’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Pedagogische praktijk
Inleiding
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie dec. 2014). Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande
pedagogische basisdoelen (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang en
peuterspeelzalen geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):





‘emotionele veiligheid’;
‘persoonlijke competentie’;
‘sociale competentie’;
‘overdracht van normen en waarden’.

Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens de observatie zijn twee
competenties duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. De competenties met de
observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet.
Bevindingen
De observatie heeft plaatsgevonden op een woensdagmiddag vanaf 14.00 uur op de babygroep. Op
de peutergroep slapen alle kinderen.
Emotionele veiligheid
Er is sprake van max. 3 vaste beroepskrachten die de groep begeleiden.
Observatie
De beroepskracht die ten tijde van de observatie aanwezig is, werkt vier dagen per week op deze
groep. Uit de personeelsroosters blijkt dat veel beroepskrachten drie dagen per week of meer
werkzaam zijn op het kinderdagverblijf.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.
Observatie
Op de babygroep zijn vier kinderen wakker. De oudere kinderen spelen op de grond, een jongere
baby zit erbij in een wipstoeltje. De beroepskracht zit op de grond en de kinderen kruipen in een
kringetje om haar heen. De beroepskracht voert korte gesprekjes met de kinderen en stelt korte
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vragen: 'ben jij je sok verloren?'. Ze laat de sok zien en doet het weer aan. Als twee kinderen
elkaar wat in de weg zitten zegt ze vrolijk; 'oh, botsing!'
Na een tijdje spelen pakt de beroepskracht de bellenblaas en gaat ermee spelen. De kinderen
lachen en bewegen naar de belletjes en ook hier wordt de actie benoemd: 'Die zijn mooi!'
Conclusie
De uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Voorschoolse educatie
Er wordt gewerkt met het door een onafhankelijke commissie erkend voorschools
educatieprogramma ‘Uk en Puk’ ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen.
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de educatie-certificaten van de aanwezige beroepskrachten
ingezien.
De Scheve Schuit heeft een aparte VE-groep samengesteld. De groepsgrootte is maximaal zestien
kinderen met twee gecertificeerde beroepskrachten.
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen.
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Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit
geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk. De houder van een kindercentrum draagt er
zorg voor dat de houder zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het
bezit zijn van een geldige VOG.
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de houder er zorg
voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste beroepskwalificatie.
De kwalificatie-eis staat beschreven in de CAO kinderopvang.
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op het in het
bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
Daarnaast zijn de groepen en is de beroepskracht-kindratio gecontroleerd door middel van roosters
en aanwezigheidslijsten. Onder de kopjes ‘verklaring omtrent het gedrag’, ‘Passende
beroepskwalificatie’, ‘Opvang in groepen’ en ‘Beroepskracht-kindratio’ staan de bevindingen van de
toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag van vier aanwezige
beroepskrachten gecontroleerd.
Conclusie
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskwalificaties van vier aanwezige beroepskrachten
gecontroleerd.
Conclusie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao
kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf De Scheve Schuit bestaat uit maximaal zeven groepen, die niet allemaal vijf
dagen per week zijn geopend.
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten. Hierdoor heeft ieder kind maximaal drie
vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind.
Conclusie
Ieder kind behoort bij een stamgroep die voldoet aan de gestelde eisen.
Beroepskracht-kindratio
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Bevindingen
Op basis van de aanwezigheidslijsten en roosters van week 15 uit het programma 'flexkids' blijkt
dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskrachtkindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. Op het moment van de
observatie zijn aanwezig:



vijf kinderen op de babygroep met een beroepskracht
veertien kinderen op de peutergroep met twee beroepskrachten

Conclusie
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten
ingezet.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op basis van het pedagogisch beleid en observaties tijdens het toezichtsbezoek komt naar voren
dat het kindercentrum gebruik maakt van de voorgeschreven voertaal; de Nederlandse taal.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn kwaliteitseisen opgenomen
die betrekking hebben op het veiligheids- en gezondheidsbeleid in een kindercentrum. Het doel is
de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel
mogelijk te waarborgen.
Veiligheids- en gezondheidsrisico’s dienen te worden geïnventariseerd teneinde maatregelen te
treffen om de risico’s tot een acceptabel niveau te verkleinen. Daarnaast behoort het werken
volgens de meldcode kindermishandeling en het ‘Vierogenprincipe’ ook tot dit beleid. Een nadere
uitleg staat bij het betreffende item.
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de uitvoering van het beleid de risico’s ook
daadwerkelijk ondervangt. Daarnaast is beoordeeld of de houder overeenkomstig de wettelijke
meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de kennis hiervan bij de
beroepskrachten bevordert en hoe het beleid van het ‘Vierogenprincipe’ zich uit in de praktijk.
Onder de kopjes ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’, ‘Meldcode kindermishandeling’ en
‘Vierogenprincipe’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. In april worden de jaarlijkse
inventarisaties weer ingevuld en besproken. Er is een aandachtsfunctionaris die dit in haar pakket
heeft.
Conclusie
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Meldcode kindermishandeling
Inleiding
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij
signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als
deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik
jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van
een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur.
Bevindingen
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang.
Er is een aandachtsfunctionaris aangesteld. De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks besproken
op het teamoverleg. Ook de meldplicht is aan bod geweest.
Conclusie
De houder bevordert de kennis ten aanzien van de meldcode volgens de kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene. Er zijn altijd meerdere beroepskrachten in het pand, de houder loopt
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onaangekondigd de groepen binnen, er wordt gewerkt met babyfoons en in deuren is glaswerk
aangebracht.
Conclusie
De houder voldoet op dit punt.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Huisregels/groepsregels
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Accommodatie en inrichting
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen die betrekking
hebben op de hoeveelheid vierkante meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per
aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte
en ten minste 3 m2 passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de
inrichting van de ruimtes van belang om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de
basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien.
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speelruimte,
slaapruimte en voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Onder de kopjes
‘Binnenruimte’ en ‘Buitenspeelruimte’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Binnenruimte
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen. De ruimten zijn ingericht met meerdere speelhoeken, het speelgoed is
bereikbaar voor de kinderen en het meubilair is geschikt voor de doelgroep.
Conclusie
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte.
Buitenspeelruimte
De locatie beschikt over twee buitenspeelruimten. De buitenruimten zijn gevarieerd en uitdagend
ingericht en bieden genoeg mogelijkheid voor spel en ontspanning. De ruimten zijn geheel
omheind.
Conclusie
De buitenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de buitenruimte.
Gebruikte bronnen:

Observaties
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
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)

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)
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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)

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)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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)

Meldcode kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

14 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-04-2017
De Scheve Schuit te Woerden

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Scheve Schuit
http://www.kdvdescheveschuit.nl
70
Ja

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

:
:
:
:
:

De Wondere Wereld BV
de Bleek 15
3447GV Woerden
52505057
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
H. Duinkerken

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Woerden
: Postbus 45
: 3440AA WOERDEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

19-04-2017
17-05-2017
Niet van toepassing
07-06-2017
12-06-2017
12-06-2017

: 12-06-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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