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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 jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. De
GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Huidig jaarlijks onderzoek
Op 1 september 2020 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf (KDV) Kleine Ark
onaangekondigd bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn documenten
opgevraagd bij de houder en is de uitvoering van het veiligheid- en gezondheidsbeleid beoordeeld.
De pedagogische praktijk is geobserveerd en er is met de aanwezige beroepskrachten gesproken.
Er heeft een interne verhuizing plaatsgevonden. Het KDV is verplaatst naar de begane grond, waar
zich eerder de gelijknamige BSO bevond. Deze is verplaatst naar de 1ste verdieping. De binnen-en
buitenruimte zijn beoordeeld in dit onderzoek. Er is binnenspeelruimte voor maximaal 16 kinderen
en voldoende buitenspeelruimte.
Algemeen
Kleine Ark is een kleinschalige christelijke kinderopvangorganisatie in Zeewolde. Kleine Ark heeft
sinds maart 2011 een KDV (14 kindplaatsen) en BSO (10 kindplaatsen). De registratie van het KDV
in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat op 24 kindplaatsen.
Sinds 9 mei 2016 heeft de houder tevens een registratie in het LRK van KDV (15 kindplaatsen
peuteropvang) en BSO (25 kindplaatsen) Kleine Ark in basisschool De Lichtkring te Zeewolde.
Inspectiegeschiedenis

22-10-2019: Jaarlijks onderzoek. Geen tekortkomingen. Advies: niet handhaven.

22-10-2019: Nader onderzoek. De tekortkomingen op het domein Veiligheid en Gezondheid
zijn hersteld. Advies: niet handhaven.

05-11-2018: Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein
Veiligheid en Gezondheid. Na herstelaanbod wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Advies: handhaven.

20-11-2017: Jaarlijks onderzoek. Geen tekortkomingen. De tekortkomingen uit 2016 zijn
hersteld. Advies: niet handhaven.

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende
domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek
zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit
inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit
rapport.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
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Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Er is binnenspeelruimte voor 16 kinderen. Deze wijziging do orvoeren in het Landelijk Register
Kinderopvang.
Zienswijze
Naar aanleiding van de zienswijze, ontvangen op 21 september 2020, adviseert de toezichthouder
het geregistreerde kindaantal van 24 niet te wijzigen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
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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. Verantwo orde 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 be roepskrachten, 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
Kinderdagverblijf (KDV) Kleine Ark heeft een Pedagogisch beleidsplan, versie augustus 2020.
De toezichthouder heeft het pedagogisch beleidsplan gelezen. Uit observatie en gesprek met de
aanwezige beroepskrachten blijkt, dat het handelen van de beroepskrachten overeenkomt met het
beschreven beleid.
Het Pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk beoordeeld op:
Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep
De maximale groepssamenstelling, leeftijdsopbouw en werkwijze van KDV Kleine Ark
(Krachtenveld) wordt onvoldoende beschreven in het Pedagogisch beleidsplan.
De toezichthouder heeft op 8 september 2020 een herstelaanbod gegeven waar de houder gebruik
van heeft gemaakt. Op 11 september 2020 heeft de houder een aangepast beleid opgestuurd
waarin o.a. de maximale groepssamenstelling van 16 kinderen (0-4 jaar) en de werkwijze van de
groep staat beschreven.
Conclusie
Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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 )

Pedagogische praktijk
Inleiding
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk.
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval
zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
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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, en
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.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die
betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met
voorbeelden uit de praktijk.
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de
praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen.
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag. Bij aankomst zitten de kinderen aan
tafel en wordt een verhaal voorgelezen. Er wordt gezongen, fruit gegeten en gedronken en er
wordt buiten gespeeld.
a) Citaat: Welbevinden (0-4)
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en
bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf
kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots.
Voorbeeld:
Buiten wordt gespeeld. Een paar kinderen spelen in de aanwezige zandbak met scheppen, emmers
en zandvormpjes. Andere kinderen spelen met de aanwezige voertuigen. De kinderen ogen
ontspannen in hun doen en laten. Als een beroepskracht met een aantal kinderen (die dat leuk
vinden) gaat blikgooien hebben de kinderen ogenschijnlijk plezier. Er wordt gelachen en
enthousiast met elkaar gekletst. "Goed zo" zegt de beroepskracht als X raak gooit en ze geven
elkaar een high five!
b)Citaat: Autonomie (0-4)
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonom ie om zelf te kiezen of mee te denken.
Voorbeeld:
Een aantal kinderen mogen aan tafel om de beurt zeggen welke liedje zij graag willen zingen. Als X
een liedje opnoemt "Vliegtuig vliegt over een hele grote stal heen" zegt de beroepskracht "Ik ken
dat liedje niet, wil je het voorzingen?". En dat doet X. X zingt vol enthousiasme een verhaal.
Iedereen luistert "Prachtig" zegt de beroepskracht met een glimlacht, als X is uitgezongen "Wat
een mooi liedje".
c) Citaat: Regie voeren (0-4)
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatiev e interacties tussen kinderen. Zij helpen om
de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
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wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven
aan wat wèl de bedoeling is.
Voorbeeld:
Als tijdens het tafelmoment het gezicht van X betrekt ziet een beroepskracht dat en zegt "Z en Y, X
schrikt er een beetje van dat jullie zo druk doen, kijk! "Z is ook nog wat kleiner dan jullie hè en
vindt dat niet zo fijn, daarom iets rustiger doen." Z en Y luisteren naar de beroepskracht, kijken
naar X en doen vervolgens wat rustiger.
d) Citaat: Respectvol contact (0-1) De beroepskrachten laten zich door de reacties van de baby
leiden bij het uitvoeren van
verzorgingsmomenten. Zij v erwoorden wat er gebeurt, zowel bij het betreffende kind als in de
omgeving (geluiden. ander kind dat komt kijken).
Voorbeeld:

Een beroepskracht zegt tegen baby X "Ik ga je hee l even neerleggen in de box" en legt X in de
box. "Oh, dat is mooi" als X oog lijkt te hebben voor de babygym.

Als Y bij een beroepskracht op schoot op de bank rustig een fles drinkt ziet de
beroepskracht dat Y reageert op het zingen van de kinderen die aan tafel zitten. De
beroepskracht verwoord wat er gebeurd.

Tijdens het verschonen van vertellen de beroepskrachten op rustige toon aan de baby of het
kind wat ze gaan doen. Ze kijken het kind daarbij aan. Kinderen zijn rustig en ogen
ontspannen. Baby X brabbelt bijvoorbeeld tevreden.

Conclusie
Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang.
Gebruikte bronnen




Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (groep en buitenspeelruimte)
Pedagogisch beleidsplan (Kleine Ark en Peutergroep augustus 2020 en aangepast beleid
ontvangen op 11-09-2020)
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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 verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het Personenregister Kinderopvang (PRK) zijn van de
beroepskrachten steekproefgewijs getoetst. De drie aanwezige beroepskrachten zijn geregistreerd
in het PRK en zijn gekoppeld.
Conclusie
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De drie aanwezige beroepskrachten zijn in bezit van een diploma die kwalificeert voor het werken
in de kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De functie van pedagogisch beleidsmedewerker wordt uitgevoerd door de houder zelf. De houder is
in het bezit van een HBO-diploma (Hoger Pedagogisch onderwijs) die kwalificeert voor deze functie.
Het diploma is ingezien tijdens het jaarlijks onderzoek (27-07-2020) van BSO Kleine Ark
(Naarderweg).
Conclusie
De aanwezige beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het werken in de kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
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 de tabel,
1ratio.nl.
Op het moment van de inspectie zijn er 14 kinderen aanwezig in de leeftijd van 0 -4 jaar waarvan
twee 0-jarige. Er zijn drie beroepskrachten aanwezig.
Er zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.
Conclusie
Tijdens het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal
aanwezige kinderen.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker
De houder van Kleine Ark exploiteert 4 kindercentra volgens het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK). De houder vervult de rol van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. In het Pedagogisch
beleidsplan is een beschrijving en beknopte urenverdeling opgenomen van de pedagogisch
beleidsmedewerker. In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er een jaarplanning wordt
ingevuld van de coaching uren en dat deze inzichtelijk is voor ouders en pedagogisch medewerkers
op de groep in de map "GGD".
De toezichthouder heeft een urenverdeling per kindercentra ingezien. Uit de urenverdeling van de
houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan:

De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.

Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren per locatie.
Beroepskrachten vertellen tijdens de inspectie dat zij in 2019 op diverse wijze (in gesprek/
observatie etc.) zijn gecoacht door een pedagogisch beleidsmedewerker.
Conclusie
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt ingezet conform de geldende eisen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Stamgroep
Bij KDV Kleine Ark worden per dag maximaal 14 kinderen opgevangen in één stamgroep.
Er wordt gewerkt met vaste medewerkers op de groep. Bij binnenkomst hangen foto's van de
beroepskrachten die op die dag aanwezig zijn. Er is 1 (nieuwe) beroepskracht die aangeeft dat de
foto nog moet worden gemaakt.
Vaste beroepskrachten
Een beroepskracht vertelt een vast gezicht te zijn op de groep, drie dagen van de week. De andere
aanwezige beroepskracht vertelt vanaf de zomervakantie op dinsdag wordt ingezet op het KDV. De
locatieverantwoordelijke valt in op de groep (indien nodig) en er is nog 1 vaste beroepskracht die
vandaag niet aanwezig is. Het personeelsrooster is ingezien van week 36. daarop is te zien dat
kinderen tot 1 jaar niet meer dan twee vaste beroepskrachten zien en dat kinderen tot vier jaar
niet meer dan drie vaste beroepskrachten zien.
Mentor
De beroepskracht vertelt dat ieder kind een mentor heeft. In het computersysteem laat de
beroepskracht zien welk kind aan welke mentor is gekoppeld. De mentor heeft contact met ouders
en observeert het kind. In het kind-volgsysteem, dat volgens de beroepskracht bijna gebruiksklaar
is, gaat de ontwikkeling worden beschreven. Op dit moment wordt ook een kindmap op schrift
bijgehouden. Deze is ingezien op locatie met diverse ingevulde kindgesprek-formulieren.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor stabiliteit van kinderen op de dagopvang.
Gebruikte bronnen





Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (groep en buitenspeelruimte)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
9 van 22

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-09-2020
Kleine Ark te Zeewolde






Presentielijsten (01-09-2020)
Personeelsrooster (week 36)
Pedagogisch beleidsplan (Kleine Ark en Peutergroep augustus 2020 en aangepast beleid
ontvangen op 11-09-2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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 le ren 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
De houder heeft in augustus 2020 een beleid Veiligheid en gezondheid vastgesteld. In gesprek met
de beroepskrachten blijkt dat de aanwezige beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het
beleid:
Handelen conform beleid
In het beleid Veiligheid en Gezondheid staan preventieve maatregelen beschreven die getroffen
worden op het KDV. Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder een aantal maatregelen
geobserveerd. Zoals bijvoorbeeld:

Het aankleedkussen op de commode wordt na elke verschoning gereinigd.

Kinderen worden niet alleen gelaten op de commode tijdens een verschoning.

Kinderen hebben een vaste slaapplek, er hangt een schema in de slaapkamer;

Beroepskrachten gaan regelmatig (ongeveer om het kwartier kijken in de slaapkamer als er
kinderen liggen te slapen. Dit wordt afgevinkt op een lijst bij de deur;

Een schoonmaaklijst van het verschonen van de bedjes hangt in de slaapkamer en wordt
bijgehouden (is ingevuld). De bedjes zien er schoon uit.

De vloeren en kindertoiletten ogen schoon er is zeep aanwezig en papieren doekjes om de
handen af te drogen.

Voornaamste risico's
In de omschrijving van risico's met grote gevolgen wordt ingegaan op de volgende risico's met
grote gevolgen voor de:

Fysieke veiligheid: vallen van hoogte/botsen, vergiftiging, verdrinking, verbranding en
verstikking.

Gezondheid: ziektekiemen met een verwijzing naar diverse protocollen o.a.: handhygiëne,
protocol hoesten en niezen, verschonen, protocol bereiden en bewaren van voedsel,
persoonlijke hygiëne, aftekenlijsten hygiëne op de groepen.

Sociale veiligheid: grensoverschrijdend gedrag (waaronder het vierogen-principe)
kindermishandeling en vermissing.
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Plan van aanpak
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak o.a. in de protocollen, die
onderdeel zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin in concrete termen is aangegeven
welke maatregelen binnen welke termijn respectievelijk worden genomen.
Bij het onderwerp "vierogen-principe" staat een opsomming van maatregelen en werkwijze om het
risico op grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
EHBO
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een EHBO -certificaat die per 28-052020 verlopen is. In verband met de corona-crisis is de jaarlijks herhalingscursus uitgesteld en
staat gepland voor begin oktober 2020. De toezichthouder beoordeelt deze situatie als
overmacht en adviseert geen handhaving.
De houder heeft opgenomen in haar beleid dat het streven is dat alle medewerkers in het bezit zijn
van een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Alle medewerkers hebben op 24 mei
2018 een EHBO-certificaat van NIKTA behaald.
Conclusie
Er wordt aan de gestelde veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden voldaan.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode
De houder hanteert de meldcode kindermishandeling (juni 2018) van de Branchevereniging. Een
exemplaar is op locatie digitaal aanwezig. Het afwegingskader die de houder hanteert m.b.t. de
meldcode is bekend bij de beroepskrachten.
Kennis en gebruik
De aanwezige beroepskracht heeft kennis van de meldcode en kan het gebruik hiervan toelichten
in het gesprek met de toezichthouder. De meldcode kan worden geraadpleegd op de aanwezige
computer. Uit de opgevraagde notulen van teamoverleggen blijkt dat er aandacht is besteed aan
de meldcode.
In het pedagogisch beleid staat beschreven wie is aangewezen als aandachtfunctionaris binnen
Kleine Ark. Deze beroepskracht draagt zorg voor het informeren van de (nieuwe) medewerkers en
het terug keren van de meldcode op de (pedagogische) vergaderingen.
Tijdens het onderzoek in december 2019 heeft een beroepskracht vertelt dat er a ctief gebruik
wordt gemaakt van de meldcode indien er zorgelijke signalen zijn over kinderen. De beroepskracht
benoemde een aantal voorbeelden en het verloop van dit proces.
Conclusie
De houder draagt er voldoende zorg voor dat de kennis en het gebruik va n de meldcode wordt
bevorderd.

Gebruikte bronnen






Interview (beroepskrachten)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (KDV en BSO Krachtenveld 62 Kringloop 13 Naarderweg 2
augustus 2020)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Branchevereniging en Boink juni 2018)
Notulen teamoverleg (januari, maart en mei 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
Het kinderdagverblijf (KDV) is begin 2020 verhuisd naar de begane grond waar de gelijknamige
BSO was gehuisvest.
De houder heeft een plattegrond aangeleverd bij de aanvraag exploitatie kinderopvang van de
binnen en buitenruimte van het kinderdagverblijf.
Binnenruimte
Het kinderdagverblijf heeft een binnenspeelruimte van 58m2 tot haar beschikking voor de verticale
basisgroep. Dit is voldoende m2 voor 16 kindplaatsen. Het kantoor dat eerder beneden zat is
verplaatst naar de bovenverdieping en is speelruimte geworden voor het kinderdagverblijf.
De houder heeft de ruimtes ingericht met o.a. tafel en stoelen, een bank, twee hoge boxen.
Verschillend spelmateriaal en knutselmateriaal is aanwezig in een kast.
Buitenruimte
Voor het buitenspelen zal het kinderdagverblijf gebruik maken van de aangrenzende
buitenspeelruimte. Deze is omheind en afgesloten met een hekwerk en bestaat uit kunstgras en
betegeling. Er is een zandbak aanwezig. Er staat schuur met daarin (achter gesloten deuren):
fietsjes, loopwagens en ander buitenspel-materiaal voor de kinderen.
Aan de schuur zit een grote overkapping waaronder een picknick staat.
Slaapruimte
De kinderopvang beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. Er zijn 5 sta pelbedjes geplaatst voor in
totaal 10 slaapplekken.
Conclusie
Er is binnenspeelruimte voor 12 kinderen en voldoende buitenspeelruimte voor de kinderen van het
kinderdagverblijf.
Gebruikte bronnen



Observatie(s) (groep en buitenspeelruimte)
Plattegrond (Kleine Ark Krachtenveld)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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 kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt g ehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum 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 zu llen 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.
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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 )
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 p assende 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 ze tten 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 e en 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 va n 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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
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)
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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)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 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 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.
16 van 22
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-09-2020
Kleine Ark te Zeewolde

(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 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 )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of rede lijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelsw ijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling je gens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kleine Ark

Vestigingsnummer KvK

: 000032156065

Aantal kindplaatsen

: 24

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: N.A. Romijn

KvK nummer

: 32156065

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Smid

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Zeewolde

Adres

: Postbus 1

Postcode en plaats

: 3890 AA ZEEWOLDE

Planning
Datum inspectie

: 01-09-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 15-09-2020

Zienswijze houder

: 21-09-2020

Vaststelling inspectierapport

: 24-09-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 24-09-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-09-2020
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Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze 21 september op inspectierapport KDV Krachtenveld 1 september 2020.
In het inspectierapport is het volgende terug te vinden:
"Algem een
Kleine Ark is een kleinschalige christelijke kinderopvangorganisatie in Zeewolde. Kleine Ark heeft
sinds maart 2011 een KDV (14 kindplaatsen) en BSO (10 kindplaatsen). De registratie van de BSO
in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat op 24 kindplaatsen.
Adv ies aan College v an B&W
Geen handhaving.
Er is binnenspeelruimte voor 16 kinderen. Deze wijziging doorvoeren in het Landelijk Register
Kinderopvang."
Naar onze mening zijn dit onjuiste conclusies. Daarom schrijven wij graag een zienswijze hierop.
Onze locatie Krachtenveld biedt ruimte aan maximaal 32 kinderen qua vierkante meters.
Boven 16 kinderen en beneden 16 kinderen.
Wij werken boven met maximaal 12 BSO kinderen. (Dus LKR BSO Krachtenveld aanpassen
naar 12 kindplekken, lijkt hierin juist)
Wij werken daarnaast met maximaal 24 KDV kindplekken, verdeeld over 2 groepen. (Dus LKR
laten staan op 24 kindplekken. Wanneer nodig blijkt kunnen we dit aantal altijd
opwaarderen/wijzigen).
De aanpassing in ons beleidsplan wat betreft de stamgroepen en groepsgrootte zal per oktober als
volgt gewijzigd worden:
Horizontale stamgroepen
In ons KDV (Krachtenveld) werken wij vanaf 8 oktober 2020 met twee stamgroepen. Kinderen van
0-2 jaar (max.12 kinderen) en kinderen van 2-4 jaar (max.14 kinderen) opgesplitst in een
stamgroep. Dit is een bewuste keuze. We kunnen zo de activiteiten aanpassen aan het
ontwikkelingsniveau en belevingswereld van het kind.
Alleen tijdens de 3 uursregeling, verlaten kinderen deze stamgroep.
Dit is tussen 7:30 uur en 8:30 uur, en tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Dan worden de boven groep
en de beneden groep vaak samen gevoegd, wanneer de kind leidster ratio daarom vraagt.
Wanneer kinderen er aan toe zijn, qua ontwikkeling en leeftijd, om door te stromen naar de
peutergroep, plannen we samen met ouders een of indien nodig twee wenmomenten op deze
groep.
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