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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek 

 Locatiebezoek 

 Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat KDV IKC De Duinvlinder aan de beoordeelde eisen 

voldoet. 

 

Jaarlijks onderzoek 2022  

Kinderdagverblijf (KDV) IKC De Duinvlinder is op dinsdagochtend 20 september bezocht voor het 

jaarlijks onderzoek. Het KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.   

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook 

heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en 

beoordeeld.  

  

 

Een indruk van de sfeer op locatie  

Wanneer de toezichthouder op het kinderdagverblijf komt zijn de kinderen aan het vrij spelen of 

een knutselactiviteit aan het doen. Het is laat in de ochtend. Na het spelen, leest een 

beroepskracht op sommige groepen voor. De kinderen hebben even een rustmoment voordat zij 

aan tafel gaan voor de warme maaltijd. Na het eten worden de kinderen verschoond en gaan zij 

naar bed. De beroepskrachten hebben een positieve houding naar de kinderen toe. Er wordt 

gereageerd op hun geluiden en bewegingen (baby groepen) en op hun vragen en acties (dreumes 

en peutergroepen). De sfeer is ontspannen ondanks de drukte in de ochtend. De meeste 

beroepskrachten zijn vaste krachten en daarmee vaste gezichten voor de kinderen.  

 

 

Algemene informatie  

KDV IKC De Duinvlinder is onderdeel van KinderCentrum Almere. De houder heeft ongeveer 18 

vestigingen, verspreid in Almere Poort en Lelystad. Op KDV IKC De Duinvlinder worden er 6 

stamgroepen opgevangen met maximaal 84 kinderen van 0-4 jaar. De opvang vindt plaats in 

dagdelen. Het KDV is open van maandag tot en met vrijdag op alle dagdelen. KDV IKC biedt geen 
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gesubsidieerde Voorschoolse Educatie (VE) aan. De 3+ kinderen van zitten dagelijks ongeveer van 

1-2 op school.   

 

 

KCA (KinderCentrumAlmere) heeft een samenwerkingsverband met SKO (Stichting Katholiek 

Onderwijs) en samen vormen zij IKC De Duinvlinder. Er is altijd een pedagogisch medewerker 

aanwezig op maximaal 8 kinderen. Voor de schoolgaande kinderen zal er een gekwalificeerde 

leerkracht aanwezig zijn. De PM’er draagt in theorie de verantwoordelijkheid voor de 8 kdv- 

kinderen en de leerkracht voor de schoolkinderen. In de praktijk loopt dit los en vormt de groep 

één geheel.De PM’er en de leerkracht maken per periode een activiteitenplanning zodat zij 

aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Per kind wordt de ontwikkeling bijgehouden in het 

kindvolgsysteem (doen, praten en bewegen). Deze is voor ouders terug te vinden in de Ouderapp 

van Konnect. 

Door het realiseren van dit innovatieve idee draagt IKC De Duinvlinder bij aan de directe integratie 

van opvang en onderwijs in één en biedt kinderen mogelijkheden om zich zo optimaal mogelijk 

voor te breiden op de start binnen het basisonderwijs. 

(Bron: Pedagogisch beleidsplan IKC De Duinvlinder)  

 

Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

 

 23-04-2021: Jaarlijks onderzoek op afstand i.v.m. corona. Herstelaanbod op documenten. 

Advies geen handhaving.  

 12-01-2021: Incidenteel onderzoek - ophoging kindplaatsen. Positief advies. 

 06-05-2020: Incidenteel onderzoek - ophoging kindplaatsen. Positief advies. 

 08-08-2019: Incidenteel onderzoek - ophoging kindplaatsen. Positief advies. 

 09-05-2019: Incidenteel onderzoek - ophoging kindplaatsen. Positief advies. 

 27-09-2018: Jaarlijkse inspectie - geen overtredingen. 

 17-07-2018: Onderzoek voor registratie. 

 

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

 

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van KDV IKC De Duinvlinder zijn de vereiste 

onderwerpen voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens 

het beschreven beleid.  

 

Op KDV IKC De Duinvlinder werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan van 

november 2020. In het beleidsplan is er in september 2022 een wijziging aangebracht. De datum 

op de voorpagina is niet veranderd.   

 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:  

 Het bieden van verantwoorde dagopvang.    

 De manier waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. En de stappen 

die ondernomen worden bij bijzonderheden in de ontwikkeling.    

 Hoe de overdracht aan de basisschool en buitenschoolse opvang verloopt wanneer kinderen 4 

jaar worden.    

 De invulling van het mentorschap.    

 De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.    

 Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen.    

 Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen 

vereist is.    

 De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten.    

 Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag.    

 De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe z ij hierbij worden 

begeleid.   

 

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid. En 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid van KDV IKC De Duinvlinder.  

 

Een van de beroepskrachten vertelt dat het belangrijk is dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen 

door middel van de verschillende aangeboden speelhoeken. De kinderen weten in welke hoek wat 

voor speelgoed te vinden is.  

 

Op het dagverblijf wordt er met Uk en Puk gewerkt. Elke week is er een andere thema vertelt de 

beroepskracht.  
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De beroepskrachten vertellen over hun mentorschap en de observaties die zij uitvoeren. De 

observaties worden gevolgd door oudergesprekken. Mochten er bijzonderheden opvallen in de 

ontwikkeling van de kinderen dan worden ouders eerder op gesprek gevraagd, vertelt een van de 

beroepskrachten.  

 

 

Pedagogische praktijk 

Beoordeling:  

De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.  

 

Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:  

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder 

beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna 

een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie-instrument is gebaseerd op de 

omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat beschreven.  

  

 

Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:  

a) Emotionele veiligheid  

b) Persoonlijke competentie  

c) Sociale competentie  

d) Normen en waarden  

 

De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de 

toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.  

 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:  

 

De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten: 

tijdens het eten en drinken en tijdens vrij spel. De toezichthouder heeft ook het moment gezien 

waarop de kinderen naar bed werden gebracht.  

 

 

a) Emotionele veiligheid  

Citaat: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

 

Observatie: "X, als het niet lukt om samen op de bank te zitten, mag je er ook naast gaan zitten". 

De beroepskracht is een boekje aan het lezen. "Even rustig kinderen. Anders komen we er niet uit 

wie er op de wc zit. Dat willen we toch allemaal weten?". "Jaaaaa,", zeggen de kinderen.  

"Ik heb tijd om nog één verhaaltje te lezen. Welk verhaal zullen we lezen? Die van de monsters?".  

"Jaaaa", zeggen de kinderen. "Kom er dan allemaal even bij zitten. Dan gaan we nog 1 verhaal 

lezen voordat we naar bed gaan".  

 

Na het lezen krijgen de kinderen hun knuffels en gaan ze naar de slaapruimte.  
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b) Persoonlijke competentie  

Citaat: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 

en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 

 

 

Observatie: Kinderen van de peutergroep gaan in de kring zitten. Ze hebben een Puk-moment. Het 

'goedemorgen' lied wordt gezongen en een namenliedje. Er zijn een paar nieuwe kinderen in de 

groep bijgekomen. De dagen van de week worden ook geoefend. Na het zingen leest de 

beroepskracht een boekje voor.  

 

Op een andere groep wordt er voor het eten / slapengaan ook een boekje voorgelezen. "Gaan we 

een boekje lezen over Nijntje?". De beroepskracht leest voor en laat de plaatjes aan de kinderen 

zien.  

 

Een paar kinderen zijn aan het vrijspelen. De andere kinderen uit de groep maken een 

knutselwerkje af, De kinderen plakken gekleurde papiertjes op een papieren auto. Op de auto staat 

hun naam geschreven. De thema is Puk en druk in het verkeer, vertelt de beroepskracht.  

 

Tijdens het eetmoment vraagt de beroepskracht, "Moet ik je helpen X?. Als ik het op je lepel doe, 

ga je het dan zelf opeten?".  

 

Een deel van de peuters van de Duinkonijnen gaan na het eten voor een uur naar school. Dat is in 

het kader van een activiteit (samenwerking met de BS De Duinvlinder). Mocht het niet gaan met 

het kind op school, dan kan het kind weer terug naar zijn groep. De andere kinderen van de groep 

gaan naar de peutergroep op de begane grond om te rusten.   

 

c) Sociale competentie  

Citaat: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 

leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 

 

Observatie: "Ohh kinderen hebben jullie een botsing?". De kinderen worden getroost. "Gaat het nu 

weer iets beter?. 

 

"Als we klaar zijn met spelen, ruimen we meteen op hè". "Als alles opgeruimd is, mag je een stip 

uit de kast pakken en maak maar een mooie kring".  

 

Een kind is verdrietig. Hij wordt getroost door de beroepskracht. Ze vraagt wat er aan de hand is. 

Het kind zegt dat hij ook met het kinderbadje wil spelen. De beroepskracht zegt dat een ander 

kindje nu met het badje aan het spelen is. Als zij klaar is met spelen, mag hij ermee.    

 

 

d) Normen en waarden  

Citaat: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
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De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 

afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 

 

Observatie: "X. wil jij mij helpen? Wil jij dit voor mij weggooien?". Het kind zegt dat hij het wil 

doen.  

"Jongens, ik vind de kring wel wat lawaaierig. Kunnen we ook even naar elkaar luisteren".  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische observatie en groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (PBM 2022, versie 1.7) 

 Interne memo week 34, 36, 37 en 38 
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Personeel en groepen 
 

  

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK).  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Houder  

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een Besloten Vennootschap. De houder en 

beide bestuurders hebben een VOG rechtspersoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle 

zijn in orde.  

 

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De 

medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun 

werkzaamheden begonnen.    

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 

passend diploma.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat 

de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De toezichthouder heeft diploma's en aanvullende certificaten van de pedagogisch 

beleidsmedewerker en coaches (PBM) ingezien. Hieruit blijkt dat de PBM's beschikken over een 

passend diploma.  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. 
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Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op het KDV zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten 

aanwezig:  

 

Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

Welpen 

0-2 

11 2 BK + 1x BBL (100%) 3 

Rupsen  

0-2 

12 3 BK + 1x BBL (0%) 3 

Vossen 

2-4 

12 2x BK + groepshulp 2 

Vlinders 

2-4 

12 2x BK 2 

Libellen  

2-4 

14 1x BK + 1x PMIO (75%) 2 

Duinkonijnen 

3+ 

5 1x BK + 1x BOL  1 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.  

 

 

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires  

Op het KDV worden stagiaires volgens de voorwaarden cao-kinderopvang ingezet. De houder heeft 

hierbij rekening gehouden met de opleidingsfase. De inzet is schriftelijk vastgelegd. De houder 

heeft 3  leer-werkovereenkomsten en inzetbaarheidsverklaringen opgesteld.  

 

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling:  

In 2021 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) volgens het verplichte 

aantal uren ingezet. De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de PBM moet worden 

ingezet juist berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze 

urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten 

hebben coaching ontvangen.   

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Urenberekening  

De houder komt tot de volgende berekening:   

 

KCA heeft vanaf september 2022, 18 locaties waar in totaal 157 medewerkers werkzaam zijn voor 

128 FTE. Op grond van de Wet IKK is het volgende nodig: 

Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 18 x 50 = 900 

Coaching pedagogisch medewerkers 128 x 10 = 1280  

Totaal aantal uur 21301 
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De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden. De 

gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal 

kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

 

Inzet PBM  

Op KCA zijn er 7 coaches werkzaam waaronder 1 PBM. De PBM zorgt voor het opstellen en 

uitvoeren van het pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van beroepskrachten met 

de andere 6 coaches. Uit de gesprekken met de leidinggevende en de beroepskrachten blijkt dat in 

2021 de PBM voor het verplichte aantal uren is ingezet.   

 

Urenverdeling over locaties  

De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het 

coachingsplan. De uren zijn opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling is 

inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders doordat deze met de oudercommissie is besproken. 

Doordat de houder veel locaties heeft, is voor de inzichtelijkheid ervoor gekozen om deze in 7 

hoofdlocaties in te delen.   

 

Coaching aan iedere beroepskracht  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching hebben 

ontvangen van de PBM. Coaching vond plaats door coaching on the job en individuele gesprekken 

die vastgelegd worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan.   

De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te 

ontvangen. Mocht de coach toch intallig ingezet worden, dan zijn er andere coaches die voor de 

choaching van deze coach kunnen zorgen.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling: Kinderen worden opgevangen in één stamgroep. Het aantal kinderen past 

binnen de maximale grootte van de stamgroep. De kinderen maken gebruik van 

maximaal twee stamgroepsruimtes. Ouders weten in welke stamgroep het kind zit en 

welke beroepskrachten op de groep werken. Voor ieder kind is een vaste beroepskracht 

aanwezig. Ieder kind heeft een mentor.   

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

  

Opvang in stamgroepen  

Uit het gesprek met de verschillende beroepskrachten en de de observatie blijkt dat een kind wordt 

opgevangen in één stamgroep.   

 

Het aantal kinderen per stamgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het 

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

 

Groepsnaam  Leeftijd kinderen  Aantal aanwezige kinderen Groepsgrootte volgens het beleid  

Welpen  0-2 11 14 

Rupsen  0-2 12 14 

Vossen  2-4 12 14 

Vlinders 2-4 12 14 

Libellen  2-4 14 14 

Duinkonijnen  3+ 5 8 
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Bij de intake horen de ouders in welke stamgroep hun kind is geplaatst. En welke beroepskrachten 

op de stamgroep werken.  

 

 

Vaste gezichten                    

Per dag is minimaal 1 van de 3 vaste beroepskrachten aanwezig voor elk kind tot 1 jaar. Voor elk 

kind vanaf 1 jaar is per dag minimaal 1 van de 3 vaste beroepskrachten aanwezig. Dit blijkt uit de 

gesprekken met de beroepskrachten. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de vaste gezichten 

op de vaste groepen te laten werken.   

 

Mentorschap  

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind. 

De mentor bespreekt op vaste momenten de ontwikkeling van het kind met de ouders. Ook is de 

mentor het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (pedagogische observatie en groepsruimte) 

 Personenregister Kinderopvang (12 oktober) 

 Landelijk Register Kinderopvang (12 oktober) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (11x) 

 Arbeidsovereenkomst(en) (3x) 

 (Praktijk)leerovereenkomst (2x) 

 Opleidingsplan BBL (2x inzetbaarheidsverklaring) 

 Ontwikkelplan PMIO (1x inzetbaarheidsverklaring) 

 Presentielijsten (dag van inspectie) 

 Pedagogisch beleidsplan (PBM 2022, versie 1.7) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coachingsplan 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling:  

In de praktijk werken de beroepskrachten volgens dit beschreven beleid.  

 

De beroepskrachten werken met het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan van IKC De 

Duinvlinder versie mei 2020. Het beleidsplan is actueel.  

 

 

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder observeert de beroepskrachten tijdens het werken op de groep en stelt daar 

vragen over. Daaruit blijkt dat de beroepskrachten voldoende bekend zijn met het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Ze werken zoals beschreven staat in het beleidsplan. Met de beroepskrachten is 

er gesproken over het schoonmaakbeleid, het warm etenbeleid, veilig buiten spelen en 

ontruimingsoefeningen.  

 

Ongeveer 3 maanden geleden is er een ontruimingsoefening geweest, vertelt de beroepskracht.  

De resultaat van de oefening was het het goed verlopen is.   

 

Binnen KinderCentrum Almere zijn groepshoofden, locatiemanagers en alle bso medewerkers 

verplicht om een EHBO diploma te hebben. Deze opleiding wordt door KCA gefaciliteerd. Ten tijde 

van de inspectie zijn er 5 beroepskrachten met een gecertificeerde kinder EHBO.    

 

In de praktijk zijn volgende voorbeelden van maatregelen gezien:  

 

 De beroepskrachten wassen handen voor het eten en na het verschonen van de kinderen.  

 Verschonen gebeurt met handschoenen aan.  

 Na het verschonen wordt het aankleedkussen schoongemaakt.  

 Voedsel wordt gecodeerd na opening. 

 Ramen of ventilatieroosters staan open.  

 Er zijn camera's op de slaapkamers van de kinderen.  

 Er zijn evacuatiebedjes aanwezig.  

 

Elke week krijgen de beroepskrachten een interne memo waarin kleine stukjes van een 

beleidsdocument uitgelicht wordt. De laatste memo's gingen over bijvoorbeeld de meldcode, veilig 

slapen (de slaapkamer met een CO2 meter en de temperatuur), buiten spelen en 

buitenactiviteiten.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 
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 Observatie(s) (pedagogische observatie en groepsruimte) 

 EHBO certifica(a)t(en) (5x geldig kinder EHBO) 

 Pedagogisch beleidsplan (PBM 2022, versie 1.7) 

 Interne memo week 34, 36, 37 en 38 
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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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 
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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 f 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ICK De Duinvlinder 

Website : http://www.kindercentrumalmere.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000036855715 

Aantal kindplaatsen : 84 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KinderCentrumAlmere B.V. 

Adres houder : Mercuriusstraat 1 

Postcode en plaats : 1363 ZB Almere 

KvK nummer : 65893751 

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 :  R. Mangal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 18-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 18-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-11-2022 

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. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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