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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 25 januari 2016 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Haarlem een 
onaangekondigde inspectie uitgevoerd bij kinderdagverblijf Het Vosje Ramspol te Haarlem. 

  
Tijdens dit jaarlijkse inspectiebezoek zijn enkele voorwaarden (die verder zijn uitgewerkt in dit 
rapport) uit de Wet Kinderopvang getoetst. 
  
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum (en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  
Kinderdagverblijf Het Vosje Ramspol is gevestigd in Haarlem en biedt opvang aan kinderen van 0-4 
jaar. De locatie staat geregistreerd met 28 kindplaatsen. De organisatie heeft nog andere 
kinderdagverblijven in Haarlem.  
  
Het kinderdagverblijf heeft twee horizontale stamgroepen; de Mollige muizen voor kinderen van 0-

2 jaar en de Vliegende vissen voor kinderen van 2-4 jaar. 
  
De groepen staan, afhankelijk van het kindaantal en de leeftijd van de kinderen, dagelijks onder 
begeleiding van één tot drie beroepskrachten. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 15 januari 2015 heeft een inspectie plaats gevonden waaruit bleek dat aan onderstaande 

voorwaarden niet werd voldaan: 
  
 het pedagogisch beleid voldoet niet volledig aan de gestelde eisen 

 de meldcode voldoet niet volledig aan de gestelde eisen 
 de oudercommissie geeft aan niet op de hoogte te zijn van de klachtenregeling 

oudercommissie.  
 

Tijdens de inspectie op 25 januari 2016 is gebleken dat enkele van deze overtredingen nog 
voortduren: 
 het pedagogisch beleid voldoet niet volledig aan de gestelde eisen  
  
Ten tijde van de inspectie op 15 januari 2015 was gebleken dat de houder niet volledig voldoet aan 
de wettelijke eisen op het gebied van klachtenrecht. De wetgeving is hierop aangepast. De houder 

heeft aangetoont zich aangemeld te hebben bij de geschillencommissie en de oudercommissie 
hiervan op de hoogte heeft gesteld.  
 
De andere geïnspecteerde voorwaarden voldoen aan de hiervoor gestelde eisen.  
 
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is 
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Tijdens deze inspectie is het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk getoetst. 
  
  

 
Pedagogisch beleid 
 
KDV Het Vosje Ramspol heeft een pedagogisch beleid opgesteld. Daarnaast is er een pedagogisch 
werkplan waarin op locatieniveau invulling wordt gegeven aan het pedagogisch beleid. 
  

In het inspectierapport van 15 januari 2015 is geconstateerd dat het pedagogisch beleids- en 

werkplan niet volledig voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn ten tijde van dit onderzoek nogmaals beoordeeld door middel van het 
pedagogisch beleidsplan (d.d. 4 januari 2016) en werkplan (d.d. januari 2016). 
 
Citaat uit het rapport van 15 januari 2015:  
 Uit het pedagogisch beleid en het werkplan blijkt niet hoe de ondersteuning is vormgegeven 

indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de 

beroepskracht-kindratio. 
 In het pedagogisch beleids- en werkplan van 2016 staat omschreven hoe de ondersteuning indien 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-
kindratio is geregeld. De overtreding op de voorwaarde is hierdoor opgeheven.  
  
  

Citaat uit het rapport van 15 januari 2015:  
 In het pedagogisch beleid en het werkplan wordt beschreven hoe nieuwe kinderen voor de 

definitieve plaatsingsdatum wennen. Op KDV Het Vosje Ramspol is een baby- en peutergroep. 
Kinderen stromen dus intern door naar een andere stamgroep, de peutergroep. Hoe kinderen 
wennen aan de opvang in de peutergroep wordt niet beschreven. 

In het pedagogisch beleidsplan van 2016 staat de wijze waarop kinderen wennen bij intern 
doorstromen naar de peutergroep beschreven. De overtreding op deze voorwaarde is hierdoor 

opgeheven.  
  
Citaat uit het rapport van 15 januari 2015:  
 De beschrijving van de wijze waarop het vierogenprincipe in de praktijk wordt vormgegeven, 

ontbreekt in het pedagogisch beleid en het werkplan. Er is een apart document opgesteld 
waarin de wijze waarop het vierogenprincipe in de praktijk wordt vormgegeven is beschreven. 

In het pedagogisch beleids- en werkplan van 2016 staat de wijze waarop het vierogenprincipe is 

vormgegeven beschreven. De overtreding op deze voorwaarde is hierdoor opgeheven.  
  
Citaat uit het rapport van 15 januari 2015:  
 Het is mogelijk opvang gedurende extra dagdelen af te nemen op KDV Het Vosje Ramspol. Dit 

wordt niet beschreven in het pedagogisch beleid en het werkplan. 
In het pedagogisch beleids- en werkplan van 2016 staat enkel de mogelijkheid tot het afnemen van 

extra dagdelen niet beschreven. Verder staat er niets over de wijze van opvang vermeld. Hierdoor 
is de overtreding op deze voorwaarde niet opgeheven.  
  
  
Na de inspectie van januari 2015 zijn er extra voorwaarden aan het pedagogisch beleidsplan 
toegevoegd: 
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden.  
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 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

In het pedagogisch beleids- en werkplan wordt beschreven dat er evaluatie momenten zijn en er 
doorverwezen kan worden naar een passende instantie. 

Er staat in geschreven dat er gebruik kan worden gemaakt van trainers voor het trainen van de 
beroepskrachten. Echter staat er niet duidelijk beschreven hoe de beroepskrachten toegerust 
worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze 

waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Pedagogische praktijk 

 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de 

pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het Veldinstrument observatie 
kindercentrum (opgesteld door GGD Nederland, versie januari 2015). De beschrijvingen, die na het 

onderstreepte sleutelwoord zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. 
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van vier basiscompetenties vanuit de Wet 
Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, 
namelijk: 
  

 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het eetmoment, klaar maken voor naar bed gaan en 
naar bed gaan. 

  

Op kinderdagverblijf Het Vosje Ramspol worden de emotionele veiligheid, de persoonlijke 
competentie, de sociale competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende 
gewaarborgd. 
Hieronder volgen twee voorbeelden waaruit dit blijkt. 
  
Sociale competentie 

Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
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Persoonlijke competentie 

Responsief 
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerkers) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (4 januari 2016) 

  Pedagogisch werkplan (januari 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Kdv Het Vosje Ramspol heeft twee horizontale stamgroepen, de Mollige muizen en de Vliegende 

vissen. De stamgroep Mollige Muizen 0 tot 2 jaar en de Vliegende Vissen 2 tot 4 jaar. Op de 
babygroep ( mollige muizen ) zijn per dag maximaal 12 kinderen van 0 tot 2 jaar met 3 
pedagogisch medewerksters, 9 kinderen met 2 pedagogisch medewerksters of 5 kinderen met 1 
pedagogisch medewerkster. Op de peutergroep ( vliegende vissen ) zijn er per dag maximaal 16 
kinderen met 2 pedagogisch medewerksters. Of 8 kinderen met 1 pedagogisch medewerkster. 
Momenteel is er tevens een boventallige stagiaire en er is 1 keer in de week  een huishoudelijke 

hulp. Deze zijn tevens getoetst. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens de inspectie zijn de VOG's beoordeeld van de pedagogisch medewerkers, invallers, stagiaire 
en huishoudelijk medewerkster.  

Deze medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toetsing van de beroepskwalificatie is uitgevoerd bij de pedagogisch medewerkster 

werkzaam bij KDV Het Vosje Ramspol.  
Alle medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van de inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview anderen (Pedagogisch medewerkers) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Meldcode kindermishandeling 
 
In het inspectierapport van 15 januari 2015 is geconstateerd dat de Meldcode niet volledig voldoet 
aan de gestelde voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn ten tijde van dit onderzoek nogmaals beoordeeld door middel van de 

Meldcode (d.d. januari 2016). 
Citaat uit het rapport van 15 januari 2015:  
  
Er wordt niet beschreven dat een houder een wettelijke meld- en overplicht heeft bij de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs (en dus niet bij het AMK) om vast te 
stellen of er sprake is van een redelijk vermoeden van mishandeling/misbruik. Afhankelijk van de 
conclusie uit dit overleg heeft de houder een aangifteplicht. Nergens in de meldcode is informatie 

terug te vinden over de rol van de vertrouwensinspecteur. Ook in de sociale kaart staan geen 
contactgegevens vermeld. 
 
In de Meldcode (d.d. januari 2016) staan al deze punten vermeld en voldoet hierdoor aan de 
gestelde voorwaarden. De overtreding op deze voorwaarde is hierdoor opgeheven.  
 
  

Gebruikte bronnen: 
  Meldcode kindermishandeling (januari 2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 

vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



10 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-01-2016 
KDV Het Vosje Ramspol te HAARLEM 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

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

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Het Vosje Ramspol 

Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KDV het Vosje Ramspol B.V. 
Adres houder : Ramspol 2 

Postcode en plaats : 2036BA HAARLEM 
KvK nummer : 59150130 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM HAARLEM 
Telefoonnummer : 023-7891613 

Onderzoek uitgevoerd door :  E van Hemert 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlem 
Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 
 

Planning 
Datum inspectie : 25-01-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 18-02-2016 
Vaststelling inspectierapport : 11-03-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-03-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 11-03-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 

Zienswijze ten aanzien van het rapport Ramspol; 

  

Wij zullen ons pedagogisch beleid aanvullen met de twee genoemde items. Deze staan nu in 

een los document. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Eveline Vermeersen 

Kinderdagverblijf Het Vosje 
 
 

 
 

 


