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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
Op 11 maart 2020 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Beverwijk een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Het Speelkasteel in Beverwijk.
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in
het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over KDV Het Speelkasteel
KDV het Speelkasteel is gehuisvest in een gehuurde ruimte in eigendom van de gemeente
Beverwijk en heeft de beschikking over een binnenruimte met een keuken in de groep. Er wordt
gebruik gemaakt van een aangrenzende buitenruimte en deze is bereikbaar vanuit de entree. De
houder is in februari 2018 van start te gaan met de opvang.
KDV het Speelkasteel biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in één stamgroep.
De houder staat met 16 kindplaatsen geregistreerd in het LRK.
Inspectiegeschiedenis
Op 22 oktober 2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat aan
onderstaande voorwaarden niet werd voldaan:
- Pedagogisch klimaat
- Personeel en groepen
- Veiligheid en gezondheid
- Ouderrecht
Belangrijkste bevindingen en herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de volgende voorwaarden onvoldoende zijn nageleefd:

Personeel en groepen

Veiligheid en gezondheid
Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken.
De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan
wordt aan de gestelde voorwaarden.
Een nadere toelichting staat in het inspectierapport beschreven bij de betreffende voorwaarden.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan.
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden.
In het pedagogisch beleidsplan staat duidelijk omschreven op welke tijden er wordt afgeweken.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Website (https://www.kdvhetspeelkasteel.nl/)
Pedagogisch beleidsplan (versie 27-11-2019)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en
voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder.
Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn in de onderzochte
periode 10 februari 2020 tot en met 11 maart 2020.
Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige inspectiebezoek d.d. 22
oktober 2019 getoetst, alsmede de beroepskrachten in opleiding, de stagiairs en de pedagogisch
beleidsmedewerker die coaching werkzaamheden verricht.

Opleidingseisen
Tijdens dit onderzoek zijn de beroepskwalificaties getoetst van alle op deze voorziening ingezette
beroepskrachten.
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
Pedagogisch beleidsmedewerker en coach beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.
De pedagogisch beleidsmedewerker die tevens als beroepskracht worden ingezet is ook
gekwalificeerd als beroepskracht.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit het uitgevoerde onderzoek over de periode 10 februari 2020 tot en met 11 maart 2020 blijkt
dat de houder voldoende beroepskrachten heeft ingezet voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen.
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het aantal in te zetten beroepskrachten.
In afwijking hiervan worden er, met een maximum van drie uur, minder beroepskrachten
ingezet op de vastgestelde tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan. Gedurende deze
uren wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.

5 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-03-2020
Kinderdagverblijf het speelkasteel te Beverwijk

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere
volwassene in het kindercentrum aanwezig.
Inzet van beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs
Er worden stagiairs ingezet op deze locatie. De stagiairs worden zowel boventallig als binnen de
formatie ingezet. De formatieve inzet is schriftelijk vastgelegd waarbij rekening is gehouden met
de opleidingsfase en informatie vanuit de opleiding. Zij worden ingezet volgens de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en/of cao Sociaal Werk.
Tijdens dit onderzoek wordt niet voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de inzet van
beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs. Dit is gebaseerd op basis van een steekproef in de
onderzochte periode 10 februari 2020 tot en met 11 maart 2020.
Tijdens de inspectie voldoet de inzet van stagiairs niet aan het volgende item:

Maximaal een derde deel van de in te zetten beroepskrachten mag uit beroepskrachten in
opleiding of stagiairs bestaan.
Op de dag van de inspectie staat een beroepskracht samen met de stagiair. De stagiair mag alleen
formatief ingezet worden op de dagen dat er drie of meer beroepskrachten nodig zijn.
Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden de overtreding te herstellen. De
houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan wordt
aan de gestelde voorwaarden. Bij een volgende inspectie zal dit opnieuw getoetst worden.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Er is op dit kindercentrum een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. Het betreft een
aparte functie beleidsmedewerker en coach. De houder is verantwoordelijk voor de
beleidsdocumenten. Er wordt gebruik gemaakt van een externe coach.
Berekening minimale ureninzet
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet
van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en rekening gehouden met de flexibele inzet van de
beroepskrachten.
De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt bepaald door het nemen
van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch
medewerkers).
50 uur x aantal
10 uur x aantal fte
Som (van 50 uur x aantal
kindercentra
pedagogisch
kindercentra + 10 uur x aantal fte)
medewerkers
= minimale ureninzet
2019 50 x 1 = 50
10 x 2,35 =23,5
= 73,5 uur
2020 50 x 1 =50
10 x 3,92 =39,2
= 89,2 uur
De minimale ureninzet voor 2019 alsmede voor 2020 is door de houder op juiste wijze berekend.
Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker (PBM)
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de berekende ureninzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker overeenkomt met de daadwerkelijke inzet in 2019.
Minimum aantal fte/uur PBM benodigd in
2019 voor beleid:
50 fte/uur
Minimum aantal fte/uur PBM benodigd in
2019 voor coaching:
23,5 fte/uur

Aantal fte /uur PBM in 2020 aangesteld door de
houder voor beleid:
50 fte/uur
Aantal fte /uur PBM in 2020 aangesteld door de
houder voor coaching:
39,2 fte/uur

De invoering van het pedagogisch beleid wordt ingevuld door de leidinggevende. Een voorbeeld
van implementatie beleid: Vooraf moeten de beroepskrachten bepaalde beleidsstukken lezen, deze
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worden besproken in het overleg en er kunnen vragen gesteld worden. Ook wordt er besproken
over bijvoorbeeld welke zaken er wel in het beleid staan maar niet terug te zien zijn op de groep.
De houder mag zelf bepalen hoe de coaching uren (minimaal 10 uur per fte) ingezet en verdeeld
worden, mits iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. Aan Het Speelkasteel zijn in 2019
23,5 coaching uren toegekend. De coaching uren zijn onder andere als volgt ingevuld: De
beroepskrachten hebben individuele coaching ontvangen. De coach kwam observeren en filmen
waarna het werd nabesproken en soms ook nog in groepsverband. De coach zit ook regelmatig bij
een overleg. Zo is er in 2019 gesproken over het dagritme.
Voor 2020 zijn dit 39,2 uur.
De urenverdeling (beleid en coaching) is schriftelijk opgesteld per kind centrum voor het jaar 2019
en 2020. Deze urenverdeling is op de website en middels een nieuwsbrief inzichtelijk voor
beroepskrachten en ouders.
Uit de urenverdeling per kindercentrum volgt dat iedere beroepskracht in 2019 en 2020 coaching
kan ontvangen.
Uit gesprek met de leidinggevende het aannemelijk is dat alle beroepskrachten, inclusief
invalkrachten, in 2019 ook daadwerkelijk uren aan coaching door de PBM’er hebben ontvangen. Bij
een volgende inspectie zal dit getoetst worden bij de beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in één stamgroep. De maximale groepsgrootte is zestien kindplaatsen in de
leeftijd van 0-4 jaar.
Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte en elk kind wordt opgevangen in een vaste
stamgroep.
De informatie beschreven in het pedagogisch beleid komt overeen met de praktijk.

Gebruikte bronnen












Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang
Website (https://www.kdvhetspeelkasteel.nl/)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
(Praktijk)leerovereenkomst (overeenkomst formatieve inzetbaarheid BBL-er)
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL
opleidingsplan 2020
overzicht coachingsuren 2019
overzicht coachingsuren 2020
standaard personeelsrooster per 1 april 2020
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het vastgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid leidt er onvoldoende toe dat de veiligheid en de
gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd. De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Tijdens de inspectie verschoond de beroepskracht meerdere kinderen staand en plassen er een
aantal op een potje. De handen van de beroepskracht worden tussendoor geen enkele keer
gewassen. Daarnaast staat het gebruik van de potjes en het schoonmaken ervan onvoldoende
beschreven in het V&G beleid.
Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden de overtredingen te herstellen. De
houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan wordt
aan de gestelde voorwaarden. Het beleid is aangepast. In de praktijk zal moeten blijken of de
genomen maatregelen voldoende adequaat zijn.
Bij het volgende onderzoek zal getoetst worden of het beleid voldoende adequaat is en de kennis
van het beleid voldoende bevorderd is.
Dit beleid is schriftelijk vastgesteld, wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Het
beleid is actueel.
Het beleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat
het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het
vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet:

op welke wijze kinderen geleerd wordt om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor
veiligheid en gezondheid beperkt zijn;

de risico’s waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van de kinderen;

het plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn
zijn/worden genomen teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende
veiligheid en gezondheid in te perken;

de handelswijze indien deze voornaamste zich verwezenlijken.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet:

hoe de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, overige aanwezige
volwassenen en kinderen ingeperkt worden;

de handelswijze indien de risico’s op grensoverschrijdend gedrag zich verwezenlijken;

de wijze waarop de opvang op dit kindercentrum zodanig georganiseerd is dat een
beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Beschreven staat:

hoe de achterwacht is geregeld als er slechts één beroepskracht op het kindercentrum
aanwezig is, dat deze telefonisch bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn;
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hoe ondersteuning door een tweede volwassene op het kindercentrum is geregeld indien bij
het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum
aanwezig is.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven op welke wijze het beleid inzichtelijk is
voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die beschikt over een
certificaat eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit een steekproef (10 februari tot en met 11 maart
2020).

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (beroepskracht)
EHBO certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 20-11-2019 en aangepaste versie 30-03-2020)
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
De voorziening heeft voor elke stamgroep de beschikking over een afzonderlijke vaste
groepsruimte. Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar is een op het aantal aanwezige
kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
Elke stamgroep beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per aanwezig kind. Het
kinderdagverblijf heeft de beschikking over een vaste buitenspeelruimte en beschikt over ten
minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte
is aangrenzend aan het kindercentrum.
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Het Speelkasteel gebruikt een berging/pauze ruimte als slaapkamer voor een kind. In deze ruimte
bevinden zich ook de droger, wasmachine en de cv-ketel. Deze ruimte is bij de aanvraag voor de
vergunning, niet als slaapkamer goedgekeurd. In overleg met de gemeente en de brandweer is dan
ook besloten dat deze ruimte niet mag worden gebruikt als slaapkamer.
De binnen- en buitenspeelruimte voldoen aan de tijdens dit onderzoek getoetste voorwaarden.
Opgemerkt moet worden dat op het kinderdagverblijf gebruik gemaakt wordt van speeltoestellen
die bedoeld zijn voor particulier gebruik (wip element van bijvoorbeeld Smoby en Little Tikes). In
de professionele kinderopvang dient er gebruik te worden gemaakt van speelgoed dat bedoeld is
voor professioneel gebruik (zie Warenwet besluit Speeltoestellen). De NVWA is hierop de toetsende
partij.

Gebruikte bronnen



Observatie(s) (beroepskracht)
Plattegrond (bouwtekening horende bij vergunningsaanvraag 04-06-2018)
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Ouderrecht
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Informatie
De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door:
de website, informatie via het ouderportaal en nieuwsbrieven.
De informatie is actueel.
Het meest recente inspectierapport is inzichtelijk op de website van de houder.
De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten
worden ingezet dan vereist is. Dat geldt ook voor de tijden waarop in ieder geval niet wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten.
De houder informeert de ouders als hier wijzigingen in optreden.

Gebruikte bronnen



Website (https://www.kdvhetspeelkasteel.nl/)
Pedagogisch beleidsplan (versie 27-11-2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
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, 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 minimumaantal
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 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)

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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9
Regeling Wet kinderopvang)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van
het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een 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 van een kindercentrum 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)
De houder van een kindercentrum 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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf het speelkasteel
http://www.kdvhetspeelkasteel.nl
000034906665
16
Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Dana Hogervorst
: 66266971
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000GM Haarlem
023-5159500
C. Zweers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Beverwijk
: Postbus 450
: 1940AL BEVERWIJK

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

:
:
:
:
:

11-03-2020
30-03-2020
17-04-2020
17-04-2020
17-04-2020

: 17-04-2020
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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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