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Het onderzoek 

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

Beschouwing 
Op 8 juli 2019 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij KDV het Vosje Ramspol in Haarlem. 
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn de enkele items en voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang getoetst. 
 
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over KDV 
het Vosje Ramspol volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 

 

Feiten over KDV het Vosje Ramspol 
KDV het Vosje Ramspol is gehuisvest in een losstaand pand en biedt opvang aan kinderen van 0-4 
jaar. De locatie is geregistreerd met 28 kindplaatsen. 
De houder heeft in Haarlem nog twee andere kinderdagverblijven. De drie dagverblijven werken 
vanuit dezelfde visie. 
 

Vragenlijst oudercommissie 
De toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De reactie 
van de oudercommissie is meegenomen in het onderzoek. 
 
Belangrijkste bevindingen   
Op dit moment voldoet het KDV niet volledig aan de tijdens dit jaarlijkse onderzoek getoetste items 

en voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er is een overtrading geconstateerd op het item:  
  

 Veiligheid en Gezondheid: Er is niet gedurende de gehele opvangtijd een volwassene 
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 
Zie voor een nadere toelichting het betreffende item in het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 

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 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
 
Tijdens het onderzoek zijn het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk getoetst. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. Dit bestaat uit een algemeen pedagogisch beleid en 

een locatiespecifiek werkplan. 
 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang) 
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 maakt de 
toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door 
GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 

 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens crackers eten, vrij spel 
binnen en buiten op beide groepen en een aangeboden thema-activiteit op de peutergroep. 

Op kinderdagverblijf Het Vosje Ramspol wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende 
gewaarborgd. 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval 
zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 
uitvoering wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang. 

 
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan 
en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en 
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 
Praktijkvoorbeeld 

Op de peutergroep is een duidelijke structuur. Activiteiten en verzorgingsmomenten worden 

duidelijk aangekondigd en afgerond, bijvoorbeeld afronden van het eten en toiletbezoek. De 
kinderen die zindelijk zijn gaan na het eten onder begeleiding van een beroepskracht in een 
'treintje' naar de wc. Als een kind klaar is met plassen en handen wassen gaat het terug naar de 
groep en gaat op de grond zitten. De beroepskracht die in de groepsruimte een paar kinderen heeft 
verschoond komt met deze kinderen erbij zitten op de grond en zegt: "He, jongens, wat zitten 
jullie keurig. Zullen we een liedje gaan zingen?" Samen zingen ze 'helikopter' en 'in de maneschijn' 
en als dat is afgelopen zijn ook de andere kinderen weer terug van het toiletbezoek. De 

beroepskracht zegt dat iedereen er weer is, dat ze nu naar buiten gaan en dat ieder de eigen jas 
en schoenen mag pakken en zelf mag aantrekken. 
Een kind valt en moet huilen. De beroepskracht zegt: "Kom maar hier dan krijg je een knuffel." Het 
kind loopt naar de beroepskracht en na de knuffel is de pijn weer over. Drie andere kinderen willen 
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ook een knuffel en rennen naar de beroepskracht toe die hen in haar armen opvangt. Daarna gaan 

ze weer verder met hun spel. 
 
Kinderen worden spelenderwijs 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. 
Praktijkvoorbeeld 
Tijdens de verzorgingsmomenten en de activiteiten worden vaardigheden aangeleerd en de 
ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Soms door gerichte activiteiten aan te bieden. 
Bijvoorbeeld: De beroepskracht van de peutergroep vraagt twee kinderen of ze met haar een slang 
willen gaan schilderen, net als andere kinderen ook al gedaan hebben. Ze wijst naar de slangen die 
aan de wand hangen. De kinderen willen dit en gaan alvast op de bank zitten terwijl de 

beroepskracht het materiaal klaar legt. De beroepskracht blijft bij de kinderen zitten terwijl ze 
schilderen met groene verf en een kwast. De beroepskracht geeft een kind aanwijzingen hoe ze het 
beste de kwast kan vasthouden: "Kijk zoals je straks op school ook een potlood of pen vast houdt". 
Ze doet het voor en het lukt het kind om te schilderen met de 'penseelgreep'. Tijdens het 
schilderen vertelt ze de kinderen over het thema 'Jungle'. Ze wijst de jungledieren aan die in de 
groep zijn opgehangen en zegt dat de kinderen een andere keer ook olifanten en giraffen mogen 

inkleuren. 
De beroepskrachten bieden de kinderen mogelijkheden om zelf te ontdekken en nieuwe dingen uit 
te proberen. Bijvoorbeeld tijdens buiten spelen. Een kind van de babygroep klimt het 
'grasheuveltje' op en valt. Het rolt helemaal naar beneden. Als het bekomen is van de verbazing 
moet het kind lachen en klimt gelijk weer naar boven, laat zich weer vallen en probeert nog eens 
naar beneden te rollen. Het herhaalt dit een keer of vijf, tot het tijd is om naar binnen te gaan. 
 

Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
Praktijkvoorbeeld 
De peuters zitten op de grond. Een van de kinderen ziet het schaafwondje op haar been en laat 
het aan de beroepskracht zien. De beroepskracht vraagt hoe het wondje is ontstaan en zegt dan 
tegen de andere kinderen: "Jongens, S. heeft een schaafplek en wil die misschien ook graag aan 

jullie laten zien. Laat de andere kinderen ook maar zien, S." Trots tilt het kind haar jurk op en loopt 
de kring rond zodat iedereen het wondje kan zien. Ook verschillende andere kinderen hebben 

ergens een wondje en willen dat ook aan de anderen laten zien. 
Op de babygroep spelen kinderen naast en ook een beetje met elkaar in het 'huisje'. Ze bootsen 
elkaars gedrag na en lopen en kruipen achter elkaar het huisje in en aan de andere kant weer uit. 
Ondertussen maken ze samen geluiden en lachen met elkaar. 

 
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. 
Praktijkvoorbeeld 
Kinderen leren terloops de gebruiken en de regels van de groep. Bijvoorbeeld dat ze soms op 
elkaar moeten wachten, bijvoorbeeld voordat ze naar buiten gaan. Ze zitten op een bepaalde plek 

op de grond. Twee kinderen staan op en gaan rondlopen. De beroepskracht noemt hen bij de naam 
en zegt: "Jullie mogen nog even gaan zitten, dan gaan we daarna lekker buiten spelen." De 
kinderen zien nu dat de anderen nog zitten en gaan ook weer terug op hun plekje. 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (met beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch werkplan 
 Vragenlijst oudercommissie 
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Personeel en groepen 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
De voorziening kan maximaal 28 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens het 
onderzoek zijn er twee stamgroepen. 
Er zijn negen vaste pedagogisch medewerkers en één huishoudelijk medewerker. Zij werken 
volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op een aantal dagen worden stagiairs ingezet. Op de 
dag van het onderzoek zijn vijf beroepskrachten, waarvan één BBL-er, aanwezig. 
 

Er zijn twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches aangesteld. Een van hen is op de dag van 
inspectie ingezet als pedagogisch medewerker. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef. De 
steekproef is gehouden onder de personen die tijdens het  onderzoek aanwezig zijn. 

Alle personen uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan 
de gestelde eisen. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en heeft de houder heeft zorggedragen voor de koppeling in het personenregister 
kinderopvang. 
 

 

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

De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang  of cao Sociaal Werk. 
   

Pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches die tevens als beroepskracht worden ingezet zijn ook 
gekwalificeerd als beroepskracht. 
 

Er worden beroepskrachten in opleiding ingezet op de locatie. Zij worden ingezet volgens de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en/of cao Sociaal Werk. 
Maximaal een derde deel van de in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiairs. 
 
 

Aantal beroepskrachten 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt voldaan aan de verhouding tussen het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen (de 

beroepskracht-kindratio). 
  
Uit een gesprek met de beroepskrachten en het personeelsrooster van de dag van het onderzoek 
blijkt het volgende: 

De in het pedagogisch werkplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen 
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken, komen overeen met de praktijk. 
  
Uit het personeelsrooster van de dag van het onderzoek blijkt dat gedurende de uren dat minder 
beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 
wordt ingezet. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er zijn op dit kindercentrum twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches aangesteld. 
Het betreft een combinatiefunctie beleidsmedewerker en coach. 
 
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en rekening gehouden met de flexibele inzet van de 
beroepskrachten. 
Wanneer de houder meer dan één kindercentrum exploiteert, kan hij of zij jaarlijks zelf bepalen 
hoe het minimaal aantal uren voor de ontwikkeling en invoering van pedagogische 
beleidsvoornemens (50 uur per kindercentrum) wordt verdeeld over de verschillende kindercentra. 
Dit biedt ruimte voor maatwerk om bijvoorbeeld extra aandacht te kunnen besteden aan een 
bepaald kindercentrum of om de uren centraal in te zetten voor pedagogisch beleid waar elk 

kindercentrum van profiteert. Ook mag de houder zelf bepalen hoe de coachingsuren (minimaal 10 
uur per fte) ingezet en verdeeld worden, mits iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 
 
De geplande inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s)/coaches inzake coaching en 
beleidsvorming is schriftelijk is vastgelegd. Er is een verdeling gemaakt over de locaties welke 

inzichtelijk is voor ouders en beroepskrachten. 

 
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet is het aannemelijk dat 
alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek worden getoetst. 
 
Uit een gesprek met enkele beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de plannen en 
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Aangegeven is dat er nog geen coaching heeft 
plaatsgevonden.  

 
De pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches worden ook ingezet als meewerkend pedagogisch 
medewerker. Zij coachen elkaar in hun functie als pedagogisch medewerker. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen: 

 Babygroep 'De Mollige Muizen' bestaat uit maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0  tot 2 
jaar. 

 Peutergroep 'De Vliegende Vissen bestaat uit maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 
4 jaar. 

 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan: op de 

babygroep zijn twaalf kinderen aanwezig met drie beroepskrachten en op de peutergroep zijn 
vijftien kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met beroepskrachten) 
 Observatie(s) 

 Personen Register Kinderopvang 

 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (en inzetbaarheidsverklaring) 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch werkplan 
 Vragenlijst oudercommissie 
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Veiligheid en gezondheid 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft actueel beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de 
kinderen wordt gewaarborgd. Dit beleid is schriftelijk vastgesteld en de houder verklaart dat hij dit 
beleid evalueert, en indien nodig actualiseert.  
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving: 
 op welke wijze kinderen geleerd wordt om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor 

veiligheid en gezondheid beperkt zijn; 
 van de risico’s binnen het KDV waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen; 
 van het plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn 

respectievelijk worden genomen; 

 hoe er wordt omgegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten 
en overige aanwezige volwassenen en kinderen; 

 van de wijze waarop de dagopvang zodanig georganiseerd is dat een beroepskracht, 
beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij 
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene; 

 op welke wijze het beleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers en ouders; 
 van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de 

beroepskracht-kindratio slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is; 
 van de wijze waarop ondersteuning door een tweede volwassene is geregeld indien bij het 

afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts een beroepskracht op het kindercentrum 
aanwezig is. 

 

Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die beschikt over een certificaat eerste hulp aan kinderen. Op de dag 
van inspectie is er slechts één beroepskracht aanwezig met een geldig certificaat EHBO voor 

kinderen. Zij is niet gedurende de gehele opvangtijd ingeroosterd. 
Op de locatie is een aantal nieuwe medewerkers aangesteld. Zij zijn nog niet in het bezit van een 
geldig certificaat EHBO voor kinderen. De houder vertelt dat alle medewerkers die nog niet in het 
bezit zijn van een EHBO-certificaat zijn ingeschreven voor een cursus EHBO in september 2019. 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Onderdeel van de meldcode is een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en 
de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel 
in staat stelt te beoordelen of een melding is aangewezen. 
 
In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (met beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 EHBO certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (KDV 't Vosje Ramspol, versie januari 2019) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Vragenlijst oudercommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

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) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Het Vosje Ramspol 
Website : http://www.het-vosje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028466640 
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 : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :    

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlem 

Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-07-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 17-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-07-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 


