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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 23 mei 2019 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Het Vosje Marsmanplein in Haarlem. 

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

 
Feiten over kinderdagverblijf Het Vosje  
Kinderdagverblijf Het Vosje is gehuisvest in Haarlem en biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar. 
De locatie is in november 2018 uitgebreid van 98 naar 106 kindplaatsen. 
 
Het kinderdagverblijf is gevestigd op de begane grond. Boven het kinderdagverblijf zit een 

appartementencomplex. De buitenruimte is gevestigd aan de achterzijde van het kinderdagverblijf. 
De kinderopvangorganisatie 'het Vosje' heeft nog twee andere kinderdagverblijven in Haarlem. De 
drie locaties werken vanuit eenzelfde pedagogische visie. 
   
Vragenlijst oudercommissie  
De toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De reactie 
van de oudercommissie is meegenomen in het onderzoek. 

 
Inspectiegeschiedenis 
 Op 28 november 2017 is na een herstelaanbod voldaan aan de voorwaarden omtrent de 

Verklaring Omtrent Gedrag. 
 Op 12 juli 2018 is na een herstelaanbod voldaan aan de voorwaarden omtrent het pedagogisch 

beleidsplan en Klachten en Geschillen. 
 

Opmerking 
Het veiligheids- en hygiënebeleid is geen onderdeel van deze inspectie. Tijdens het 
onderzoek heeft de toezichthouder overtredingen geconstateerd met betrekking tot de hygiëne van 
de stretchers waarop kinderen in de peutergroepen slapen. De toezichthouder heeft dit besproken 
met de locatieverantwoordelijke. Deze heeft toegezegd maatregelen hierop te zullen treffen. 
Tijdens een volgende inspectie zal dit worden meegenomen. 

 
Belangrijkste bevindingen  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd: 
 
 Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker. 
 

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. 

De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat  voldaan 
wordt aan de gestelde voorwaarde.  
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 
De toezichthouder adviseert de gemeente dit rapport verder af te handelen conform het 
gemeentelijk beleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst. 
 

Ook is de voorwaarde met betrekking tot de werkwijze, de maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de stamgroepen getoetst. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig.  
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang volgens het beleidsplan wordt gehandeld.  
 
In november 2018 heeft uitbreiding plaats gevonden van 98 naar 106 kindplaatsen. De houder 
heeft de veranderde werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen in het 
pedagogisch beleidsplan beschreven. 
 

 
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 buitenspelen, fruit eten 
en lunch. 
Op kinderdagverblijf het Vosje Marsmanplein 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 
De kinderen spelen buiten. Er is een babyplek van kunstgras, afgezet met een houten hekje. Eén 
en soms twee beroepskrachten zitten op de grond in het 'babyweitje' en regelmatig komt er een 
kind naar een beroepskracht gekropen en kruipt op schoot. De beroepskracht let op de kinderen en 
af en toe biedt ze speelgoed aan of zingt ze een lied. Vanuit het afgezette 'babyweitje' kunnen de 
kleintjes ook de andere kinderen zien spelen. Soms komt er een broer of zus even kijken.  

Drie peuters komen erbij zitten op een houten bankje. De beroepskracht zingt 'Drie kleine 
kleutertjes'. De peuters moeten lachen en proberen het lied mee te zingen.   
 
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. 



6 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-05-2019 
KDV Het Vosje Marsmanplein te Haarlem 

Praktijkvoorbeeld 

De meeste kinderen van het kinderdagverblijf spelen in de ochtend buiten. Er is voldoende en 
gevarieerd spelmateriaal en de speelplaats is zo ingericht dat er uitdaging is voor alle leeftijden. De 
beroepskrachten zijn actief tijdens het buitenspelen: ze oefenen met kinderen die nog niet alleen 
kunnen lopen door hen bij de handen te pakken en met hen de speelplaats rond te lopen; ze 

gooien over met een bal en spelen met de kinderen met de hoelahoep. 
 
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 kinderen op de verticale groep (0-4 jaar) zitten aan tafel. Ook een baby zit erbij en krijgt een 

flesje water, terwijl de anderen een beker melk drinken. Nadat de melk op is duurt het nog even 
voordat het eten wordt binnengebracht. De beroepskracht benut de tijd door met z'n allen een 
'spel' te gaan doen. Ze vraagt:  “Waar is jullie neus? En jullie oren? en ogen?” De kinderen wijzen 
dit aan bij zichzelf en kijken of de andere kinderen het ook goed aanwijzen. Er wordt geteld 
(hoeveel vingers; hoeveel oren?) de kleuren worden benoemd (welke kleur haar heb ik? en welke 
kleur heeft hij?) er wordt nagedacht over wat je met je tanden kan doen. De kinderen zeggen de 

beroepskracht na: “Kauwen”. Dan komt een medewerker met het eten binnen. De beroepskracht 
zegt dat ze nu het eten kunnen gaan kauwen. Er is een gezellige sfeer aan tafel en geen van de 
kinderen wordt ongeduldig tijdens het wachten op het eten. 
 
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 worden aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf te doen: jas aantrekken, rits vast/los 
maken. De beroepskrachten geven complimenten als het goed gaat en vinden het niet erg als er 
per ongeluk iets verkeerd gaat. Bijvoorbeeld: een kind dat de beker melk om stoot wordt getroost 
en krijgt droge kleren aan. Als een van de peuters hard gaat praten zegt de beroepskracht: 
"Volgens mij zijn we aan het drinken." Het kind begrijpt de hint en gaat rustig de melk drinken. 
 

 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview (met de beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan (werkplan KDV Het Vosje Marsmanplein, versie januari 2019) 
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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 106 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens het 
onderzoek zijn er zeven stamgroepen. 
 

De vaste beroepskrachten werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op een aantal dagen 
worden stagiairs ingezet. Op de dag van het onderzoek zijn achttien beroepskrachten, waaronder 
één BBL-er aanwezig. Eén stagiaire die de opleiding Helpende Welzijn volgt wordt boventallig 
ingezet. 
 
Op de dag van het inspectiebezoek is ook de leidinggevende aanwezig. 

 
Er is één pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. 

  
 
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, inclusief de 
houder van het kindercentrum. 
 
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 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. 
 
Er worden beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs 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 
en de dag ervoor 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. 
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Uit het personeelsrooster van de dag van het onderzoek en de dag ervoor blijkt dat gedurende de 

uren dat minder beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
Er is op dit kindercentrum één pedagogisch beleidsmedewerker/coach 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. 
De geplande inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s)/coaches inzake coaching en 
beleidsvorming is schriftelijk is vastgelegd. 
 
De houder vertelt dat er een sollicitatieprocedure loopt voor een tweede beleidsmedewerker/coach. 
 

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 al geen coaching heeft 
plaatsgevonden. 
 

De houder heeft geen verdeling gemaakt van de ureninzet voor beleidsvorming en coaching over 
de drie locaties, welke inzichtelijk is voor ouders en beroepskrachten. De toezichthouder heeft 
hiervoor een herstelaanbod gedaan. 
 
De houder heeft daarop een plan van aanpak gemaakt. In het plan van aanpak staat beschreven 
hoe de verdeling over de drie locaties van de houder tot stand komt.  
De houder heeft toegezegd dat de verdeling over de locaties wordt opgenomen in de 

Nieuwsbrief van juni 2019 voor ouders en dat in de Nieuwsbrief naar dit plan van aanpak zal 
worden verwezen.  

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in zeven stamgroepen. 
 Vrolijke Vossenbos: voor maximaal 16 kinderen van 3 jaar; 
 Reizende Rotsen: voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar; 
 Rustige Rif: voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar; 
 Dansende Duinen: voor maximaal 14 kinderen van 0 tot 2 jaar; 
 Wollige Weide: voor maximaal 14 kinderen van 0 tot 2 jaar; 
 Lichte Lucht: voor maximaal 14 kinderen van 0 tot 2 jaar; 

 Woeste Waterval voor maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview (met de beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (van 20 t/m 23 mei 2019) 
 Personeelsrooster (van 20 t/m 23 mei 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens dit onderzoek is getoetst of de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
voldoet aan de nieuwe voorwaarden met betrekking tot het afwegingskader. 
  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Tijdens dit 
onderzoek is getoetst of er voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot het 
afwegingskader. 
 
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. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview (met de beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie januari 2019) 
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein  ‘Accommodatie en inrichting’. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 

In verband met de uitbreiding is de inrichting van de binnenruimtes opnieuw getoetst. 
De binnenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn 
veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
 
De binnenruimtes voldoen aan de tijdens dit onderzoek getoetste voorwaarden. 

 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (met de beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
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Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij enkele voorwaarden omtrent Klachten en geschillen.  
  
 
Klachten en geschillen 
 

De houder geeft aan dat er in 2018 één interne klacht is geweest en heeft het klachtenjaarverslag 
gelijktijdig met het vaststellen op passende wijze onder de aandacht van de ouders gebracht. 
 
De houder heeft het klachtenjaarverslag 2018 tevens voor 1 juni 2019 aan de toezichthouder 
gezonden. 
Het klachtenjaarverslag voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Klachtenregeling 

 Jaarverslag klachten (2018) 
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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 werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

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) 

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 

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) 
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 
wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Het Vosje Marsmanplein 

Website : http://www.het-vosje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000017334713 
Aantal kindplaatsen : 106 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Baby- en Peuterdagverblijf 't Vosje B.V. 
Adres houder : Linschotenstraat 21 
Postcode en plaats : 2012VD Haarlem 
KvK nummer : 34066347 

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 :  M. Peeters 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlem 
Adres : Postbus 511 

Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 

 
Planning 
Datum inspectie : 23-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 03-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 25-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-06-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-06-2019 
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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.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 


