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Inleiding 
Waarom toezicht? 
De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder 
andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-
kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de 
zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een 
kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en 
veilige omgeving is daarom belangrijk. 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Het kindercentrum, de peuterspeelzaal of de gastouder 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. In opdracht van 
de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo 
nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. 
 
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ (hierna: WKo), het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ (hierna: 
Besluit), ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’, en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’ (hierna: Regeling) geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken 
alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier 
informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in 
dat minder toezicht gehouden wordt bij de kindercentra waar dat kan, en meer waar dat nodig is. Ieder gastouderbureau 
wordt jaarlijks geïnspecteerd; jaarlijks vindt bij een selectie van de gastouders toezicht plaats. 
 
Wat is het doel van het inspectierapport? 
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport is: 
 
1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het kan gaan om de eisen 
die gesteld worden aan kindercentra, het gastouderbureau, de gastouder en de peuterspeelzaal om in het landelijk 
register opgenomen te worden dan wel om eisen die aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en 
peuterspeelzalen gesteld worden die al in exploitatie zijn. 
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum, het gastouderbureau, de gastouder en de 
peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen. 
3. De ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum, het gastouderbureau en de peuterspeelzaal aan de 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.  
 
Leeswijzer 
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder heeft 
geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het “Overzicht bevindingen” staan de bevindingen van de toezichthouder 
heel kort per inspectiedomein samengevat en in “Het inspectieonderzoek” staan ze per inspectie-item uitgewerkt. Een 
toezichthouder oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat hij niet 
tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente van de benodigde informatie te voorzien om te kunnen 
bepalen of en in welke mate gehandhaafd dient te worden geeft de toezichthouder, indien op een domein niet aan alle 
voorwaarden is voldaan, een beschrijving van de context van de voorwaarde(n) waaraan niet voldaan is. 
 
Ook bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en het advies van de toezichthouder aan de 
gemeente met betrekking tot de handhaving. Daarnaast bevat het inspectierapport een aantal basisgegevens van het 
kindercentrum, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal, de gemeente en de toezichthouder en, indien van 
toepassing, de zienswijze van de houder van het kindercentrum, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal. 
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Algemene gegevens Kindercentrum 

NAW-gegevens kindercentrum 

Naam kindercentrum (locatie) Dromelot Kinderdagverblijf B.V.  OWDRO1 

Adres  Frederiksstraat 18-A 

Postcode en plaats 1054 LC Amsterdam 

Telefoon 020 6129035    

Naam contactpersoon de Directie    

E-mail info@dromelot.nl    

Website www.dromelot.nl  

Kwaliteitssysteem  Nee  Ja, namelijk:       

Lid brancheorganisatie  Nee  Ja, namelijk:       

Opvanggegevens 

Type opvang Dagopvang 

Aantal groepen 6   

Aantal beroepskrachten 25 

Aantal kindplaatsen 78 (dient te worden gewijzigd naar 72) 

Openingsdagen/ tijden Ma t/m vr: 8.00-18.00 uur. 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie  Nee  Ja 

NAW-gegevens houder  

Naam houder Dromelot Kinderdagverblijf B.V.    

Adres Frederiksstraat 18-A 

Postcode en plaats 1054 LC Amsterdam 

Telefoon 020 6129035    

E-mail info@dromleot.nl    

Website www.dromelot.nl 

Registergegevens kindercentrum 

Datum aanvraag registeropname      n.v.t. 

Gegevens aanvraag conform de praktijk  Nee  Ja  n.v.t. 

 Toelichting - 

Datum opname landelijk register 1 januari 2010     n.v.t. 

Gegevens register conform de praktijk  Nee  Ja  n.v.t. 

 Toelichting Het kindercentrum is met 78 kindplaatsen geregistreerd 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeel-
zalen. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er niet meer 
dan 72 kinderen per dag worden opgevangen in het 
kindercentrum. 
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Algemene gegevens toezicht 

Inspectiegegevens 

Type inspectie Aangekondigd  Niet aangekondigd 

Onderzoek na aanvraag   

Onderzoek na aanvangsdatum exploitatie   

Jaarlijks onderzoek    (op kernelementen) 

Incidenteel onderzoek         

 

Datum inspectieonderzoek  09 april 2013  

Ontwerp inspectierapport verstuurd 23 april 2013 

Hoor en wederhoor  26 april 2013 

Zienswijze houder  - 

Inspectierapport vastgesteld 08 mei 2013 

Inspectierapport verstuurd   08 mei 2013 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD GGD Amsterdam 
Inspectie kinderopvang 

Adres  Nieuwe Achtergracht 100 
Postbus 2200 

Postcode en plaats 1000 CE Amsterdam 

Telefoon 020 555 55 75 

E-mail  inspectie@ggd.amsterdam.nl 

Website www.gezond.amsterdam.nl 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam Stadsdeel West 

Adres  Postbus 57239 

Postcode en plaats 1040 BC Amsterdam 

Telefoon 14020 

E-mail info@west.amsterdam.nl 

Website www.west.amsterdam.nl 
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein 

 

0. Kindercentrum in de zin van de Wet kinderopvang 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat bedrijfsmatig of anders 
dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de 
eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.  

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 5 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 3 voorwaarde(n) voldaan  
- is aan 0 voorwaarde(n) niet voldaan 
- is/zijn 2 voorwaarde(n) niet beoordeeld.  

 
 

1. Ouders 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het instellen van een oudercommissie, het reglement, de 
samenstelling en werkwijze van de oudercommissie, het adviesrecht van de oudercommissie en de 
informatieverstrekking aan ouders.  

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 20 voorwaarden van dit domein: 
- is aan 3 voorwaarde(n) voldaan 
- is aan 0 voorwaarde(n) niet voldaan 
- is/zijn 17 voorwaarde(n) niet beoordeeld.  

 
 

2. Personeel 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor verklaringen omtrent het gedrag, passende beroepskwalificatie, 
de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de Nederlandse taal.  

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 8 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 4 voorwaarden voldaan 
- is aan 0 voorwaarden niet voldaan 
- is/zijn 4 voorwaarde(n) niet beoordeeld  

 
 

3. Veiligheid en gezondheid 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van kinderen. 
De houder legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich 
meebrengt. Verder gelden normen voor de inhoud en uitvoering van de risico-inventarisatie. 

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 23 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 0 voorwaarden voldaan 
- is aan 0 voorwaarden niet voldaan 
- is/zijn 23 voorwaarde(n) niet beoordeeld  

 
 

4. Accommodatie en inrichting 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte, de 
slaapruimte voor baby’s en de buitenspeelruimte. 

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 10 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 0 voorwaarden voldaan 
- is aan 0 voorwaarden niet voldaan 
- is/zijn 10 voorwaarde(n) niet beoordeeld  
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5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kind-ratio).  

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 12 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 7 voorwaarden voldaan 
- is aan 0 voorwaarden niet voldaan 
- is/zijn 5 voorwaarde(n) niet beoordeeld  

 
 

6. Pedagogisch beleid en praktijk 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud 
van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In de praktijk dienen 
voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling 
van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden. 

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 28 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 19 voorwaarden voldaan 
- is aan 0 voorwaarden niet voldaan 
- is/zijn 9 voorwaarde(n) niet beoordeeld  

 
 

7. Klachten 

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt eisen aan het kindercentrum. Het gaat hier om een klachtenregeling 
met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling en het vastleggen in een openbaar verslag. De Wet 
kinderopvang stelt eisen aan het treffen van een klachtenregeling voor oudercommissies. 

Beoordeling toezichthouder 
 Van de 12 voorwaarden van dit domein:  
- is aan 0 voorwaarden voldaan 
- is aan 0 voorwaarden niet voldaan 
- is/zijn 12 voorwaarde(n) niet beoordeeld 
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Uitwerking beoordeling toezichthouder per inspectie-item 
 

Domein 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 WKo; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

   

2 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden. 
(art 1.1 lid 1 WKo; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

   

3 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van 
de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. 
(art 1.1 lid 1 WKo; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

   

Toelichting toezichthouder  

De opvang valt binnen de gestelde definitie. Dit kinderdagverblijf valt onder kinderopvang in de zin van de wet.  

Gebruikte bronnen 

inspectieonderzoek 
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Domein 1: Ouders 

 

1.3 Informatie 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.1 
(art 1.54 lid 1 WKo) 

   

2 De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind 
verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.,2 
(art 1.54 lid 1 WKo en art 1.50 lid 2, sub e; art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 2 Regeling) 

   

3 De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op 
een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 WKo) 

   

4 De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van 
de praktijk te geven. 
(art 1.54, lid 1 WKo) 

   

5 De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie. 
(art 1.54, lid 1 WKo) 

   

Toelichting toezichthouder  

De houder informeert de ouders door middel van de informatiefolder en de website www.dromelot.nl. Deze 
informatiebronnen zijn toegankelijk voor alle ouders. De houder heeft de kwaliteitswijzer volledig ingevuld. De 
informatie komt overeen met het beleid dat gevoerd wordt. Ten tijde van het inspectieonderzoek was in de 
kwaliteitswijzer opgenomen dat er slechts één groep was. De toezichthouder heeft de directeur in de gelegenheid 
gesteld om de informatie over het aantal groepen in de kwaliteitswijzer aan te passen binnen de termijn van het 
inspectieonderzoek.  

Gebruikte bronnen 

Gesprek met de directeur, www.kwaliteitswijzerkinderopvang.amsterdam.nl, informatiefolder overhandigd ten tijde 
van het inspectieonderzoek en inspectieonderzoek. 

 
 

                                                
1 Het gaat hier om: het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid; het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal 
kinderen per leeftijdscategorie; de groepsgrootte; de opleidingseisen van de beroepskrachten; het beleid met betrekking tot de voorwaarden 
waaronder en de mate waarin beroepskrachten in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen; het te voeren 
beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de risico-inventarisatie; het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal, voor zover geen 
Nederlands. 
2 Deze voorwaarde geldt niet voor kinderen die gebruik maken van een flexibel aanbod, dat er uit bestaat dat de dagen waarop deze kinderen 
komen per week verschillen. Welke kinderen dat zijn moet blijken uit het contract tussen de houder en de ouders van het kind (art 5 lid 6 
Regeling). 
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Domein 2: Personeel 
 

2.1  Verklaring omtrent het gedrag 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het 
kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het 
gedrag.3     
(art 1.50 lid 3 WKo;) 

   

2 De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij 
het kindercentrum overgelegd.7,4 
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 WKo;) 

   

3 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 6 WKo;) 

   

Toelichting toezichthouder  

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen werkzaam bij het kindercentrum 
beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze steekproef is gehouden onder het personeel dat 
sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden. 

Gebruikte bronnen 

Afschriften van verklaringen omtrent het gedrag en overzicht beroepskrachten ontvangen op 9 april 2013. 

 
 

2.2 Passende beroepskwalificatie 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.5 
(art 1.50 lid 1 en 2 sub b WKo; art 3 lid 1 en 3 Besluit; art 4 lid 1 Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder  

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen werkzaam bij het kindercentrum 
beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is 
opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in 
dienst is getreden. 

Gebruikte bronnen 

Overzicht van beroepskrachten ontvangen op 9 april 2013 en hun behaalde diploma's. 
 

                                                
3
 Deze verplichting geldt voor de houder, bestuurders, werknemers met een arbeidsovereenkomst (waaronder kantoorpersoneel), 

beroepskrachten in opleiding, stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers (zoals in de Wet kinderopvang gedefinieerd). Het gaat hierbij om alle 
bestuurders, dus ook om leden van een stichtingsbestuur. Voor de bestuurder die deel uitmaakt van een rechtspersoon volstaat overlegging van 
de VOG voor rechtspersonen of van een VOG voor natuurlijke personen. Bij wisseling van bestuurders maar instandhouding van de 
rechtspersoon, dient de nieuwe bestuurder een VOG voor natuurlijke personen te overleggen. 
4 Conform artikel 1.50 lid 6 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen dienen uitzendkrachten en stagiair(e)s een verklaring 
omtrent het gedrag te overleggen de eerste keer dat zij de werkzaamheden op een kindercentrum aanvangen. De VOG mag op dat moment 
niet ouder zijn dan twee maanden. Voor uitzendkrachten is het uitzendbureau de instantie die de VOG verlangt. Voor stagiair(e)s kan dit zowel 
de onderwijsinstelling als de stageverlenende instantie zijn. 
 
5 Voor personen die vanaf een moment vóór mei 1991 in dienst zijn bij huidige werkgever geldt een overgangsbepaling. 
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Domein 5: Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 

 

5.1 Opvang in groepen 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De opvang vindt plaats in stamgroepen.6 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 en 4 en art 4 Besluit; art 5 lid 1 Regeling) 

   

2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
      (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 1 Regeling) 
OF   
2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan 

maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
      (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 en 4 Besluit; art 5 lid 1 Regeling) 

   

3 Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt 
opgevangen, dan duurt dat niet langer dan de tussen houder en ouder 
schriftelijk overeengekomen periode.  
(art. 1.50 lid 2 Wko;  art 5 lid 1 Besluit; art. 5 lid 13 Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder  

De opvang vindt plaats in stamgroepen.  
De opvang vindt, buiten (spel)activiteiten om, plaats in deze stamgroepen.  
Er zijn zes stamgroepen. Elke stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar.  
Er is geen sprake van plaatsing in een tweede groep.  

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek, gesprek met de beroepskrachten en de directeur, planningslijst van maart 2013 overhandigd 
ten tijde van het inspectieonderzoek en inspectieonderzoek.  

 
 

                                                
6 Indien het kindercentrum daarvoor kiest, mogen de kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroepsruimte verlaten. 
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5.3 Beroepskracht-kind-ratio 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 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 6 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.7 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 7 en 8 Regeling) 

   

2 Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, dan is geregeld dat een andere volwassene 
telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van 
een calamiteit.. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 12 Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder  

Dagelijks worden er op de groepen maximaal twaalf kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Er zijn vol-
doende vaste beroepskrachten voor het aantal kinderen dat maximaal wordt opgevangen; er zijn geen vacatures. 
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt er gebruikgemaakt van vaste invalkrachten.  
 
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat er altijd minimaal twee 
beroepskrachten en iemand van het kantoor aanwezig zijn aan het begin van de ochtend en ’s avonds bij sluitings-
tijd. 

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek, rooster maart 2013, presentielijsten maart 2013 en gesprek met de directeur. 

 

                                                

 
7 Als bij (spel)activiteiten de kinderen de stamgroep verlaten, kan de beroepskracht-kind-ratio op kindercentrumniveau worden vastgesteld 
volgens dezelfde sleutel. De op de locatie aanwezige beroepskrachten houden zich bezig met taken die direct met de kinderen te maken 
hebben. 
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5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van 10 uur of 

langer 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Gedurende de genoemde openingstijden kunnen ten hoogste drie uur per dag, 
niet aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de 
beroepskracht-kind-ratio vereist is. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

2 De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 
uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

3 De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 
16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

4 Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet 
wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 10 Regeling) 

   

5 Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één 
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit; art 5 lid 11 Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder  

De beroepskrachten hebben de volgende werktijden: 8.00-16.30 uur en 9.30-18.00 uur. De beroepskrachten 
pauzeren 30 minuten tussen 13.00 en 14.30 uur. Hiermee voldoet de inzet van beroepskrachten bij afwijking van de 
beroepskracht-kind-ratio.  
 
Het komt niet voor dat er slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. 

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek, rooster maart 2013, presentielijsten maart 2013 en gesprek met de directeur. 
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Domein 6: Pedagogisch beleid 

 

6.1.2 Pedagogische praktijk 

Voorwaarden Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 3 Besluit) 

   

2 De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 3 Besluit) 

   

Toelichting toezichthouder  

De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelen conform dit plan. 

Gebruikte bronnen 

Pedagogisch beleid en inspectieonderzoek. 

 
 

6.2 Emotionele veiligheid 

Indicatoren Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De beroepskracht communiceert met de kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 Regeling) 

   

4 De kinderen worden uitgenodigd tot participatie. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

5 Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om 
zich heen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 Besluit; art 5 lid 1 en 3 Regeling) 

   

6 Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder   

Er heerst een open en ontspannen sfeer op de groep tijdens de observaties. De beroepskrachten hebben aandacht 
voor alle kinderen. Ook tijdens het verschonen worden er bijvoorbeeld ‘gesprekjes’ gevoerd met de jonge kinderen.  

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek en gesprek met de beroepskrachten. 
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6.3 Persoonlijke competentie 

Indicatoren Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

4 Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van 
jonge kinderen belangrijk. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder  

Tijdens de observaties op de groep Zonnelinde zijn de kinderen net van tafel gegaan. Na het verschonen en een 
toiletbezoek wordt aan de kinderen gevraagd of zij hun jassen en schoenen willen aantrekken. De kinderen zijn 
enthousiast over het feit dat zij buiten gaan spelen. De beroepskrachten ondersteunen de kinderen bij het 
aantrekken van de jassen en de schoenen. De beroepskracht die bezig is met het verschonen van een kind, heeft 
ook aandacht voor een ander kind en spreekt hem aan door te zeggen dat hij zijn jas mag aantrekken. 
Op een ander groep, Duimelijn, is een groot deel van de groep buiten aan het spelen. De beroepskracht op de 
groep is samen met vier kinderen aan het ‘schoonmaken’. De kinderen helpen de beroepskracht met plezier. Na het 
opruimen mogen de kinderen aan tafel het deeg kneden; zij gaan namelijk broodjes bakken. Eén baby die intussen 
wakker is, wordt op schoot genomen door de beroepskracht. 

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek en gesprek met de beroepskrachten. 

 
 

6.4 Sociale competentie 

Indicatoren Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen 
onderling. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van 
conflicten. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder   

De beroepskrachten voeren gesprekjes met de kinderen. Bij activiteiten worden alle kinderen zoveel mogelijk 
betrokken bij de groep. De beroepskrachten hebben ook oog voor kinderen die zelfstandig een activiteit doen.  

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek en gesprek met de beroepskrachten. 
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6.5 Overdracht van normen en waarden 

Indicatoren Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

2 Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

3 Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

4 Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit; art 7 lid 1 sub a Regeling) 

   

Toelichting toezichthouder  

geen 

Gebruikte bronnen 

Inspectieonderzoek en gesprek met de beroepskrachten. 
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Beschouwing toezichthouder  

 

De houder, Dromelot Kinderdagverblijf B.V., exploiteert één kinderdagverblijf. Deze vestiging bestaat uit zes 
verticale groepen, waarin maximaal twaalf kinderen per groep worden opgevangen in de leeftijd van nul tot en met 
vier jaar. 
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en twee leidinggevenden. 
 
Het kinderdagverblijf beschikt niet over een vertrouwenspersoon. De directeur heeft aangegeven dat een van de 
beroepskrachten als vertrouwenspersoon (voor het personeel) is gekozen door de beroepskrachten. Een 
vertrouwenspersoon dient onafhankelijk te zijn en de vertrouwelijkheid dient gewaarborgd te zijn. Tevens is er geen 
specifieke functieomschrijving opgenomen. 
De directeur heeft aangegeven dat zij de klachtencoördinator is voor zowel de ouders als de beroepskrachten. Ook 
wordt de functie aandachtsfunctionaris kindermishandeling bekleed door de directeur. Zij heeft geen cursussen op 
het gebied van aandachtsfunctionaris kindermishandeling gevolgd. 
 
Oudercommissie 
De toezichthouder heeft op maandag 15 april 2013 telefonisch contact gehad met de voorzitter van de ouder-
commissie. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de toezichthouder per e-mail een aantal vragen gesteld aan de 
oudercommissie. De oudercommissie heeft op 17 april 2013 gereageerd.  
 
De oudercommissie geeft aan zeer tevreden te zijn over het personeel en over de inzet van het personeel. Wat de 
oudercommissie jammer vindt, is dat niet bij iedere beroepskracht het antroposofische gedachtegoed heel sterk 
naar voren komt. De oudercommissie geeft aan dat de sociale kwaliteit van het personeel uitstekend is. Er wordt 
veel gebruikgemaakt van stagiaires, maar voor ouders is het altijd duidelijk welke personen nieuw zijn begonnen en 
welke personen stage lopen. 
De oudercommissie geeft aan dat de kinderen duidelijk een sterke band hebben met hun leeftijdsgenoten en de 
beroepskrachten. De opvang in vaste groepen is uitstekend.  
  
De oudercommissie geeft aan tevreden te zijn over de inrichting van de binnen- en buitenspeelruimte. De leiding 
staat ook altijd open voor leuke suggesties van de oudercommissie ter aanvulling op de inrichting. 
 
Volgens de oudercommissie zijn de veiligheid en hygiëne op de groepen goed. De veiligheid voor de toegang tot 
het gebouw is goed/voldoende, maar blijft een punt van aandacht.  
  
De oudercommissie geeft aan dat het pedagogisch beleid uitstekend is.  
In de praktijk wordt het beleid goed uitgevoerd. In sommige gevallen ontbreekt in de communicatie een toelichting 
aan ouders met betrekking tot waarom bepaalde dingen worden gedaan. Dat is niet negatief, maar zou af en toe 
juist verdieping kunnen brengen.  
 
 

Advies aan gemeente 

 

Advies met betrekking tot gemeentelijk ingrijpen 

 Niet handhaven 
 Handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekeninghoudend met de verzwarende en verzachtende 

omstandigheden. 

 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 

 

 


