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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. 

De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders. 

 

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko) en de Wet innovatie kwaliteit 

kinderopvang (IKK). 

 

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt 

in opdracht van de gemeente tenminste één keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder 

van de GGD. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de 

GGD'en bij de inspectie volgens het model risico-gestuurd toezicht: Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. Op basis hiervan is het rapport dat voor u ligt tot stand 

gekomen. 

 

Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang 

waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie 

op de inhoud van het inspectierapport heeft gegeven kunt u deze zienswijze vinden op de laatste 

bladzijde. 

 

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

Dit inspectiebezoek heeft zich gericht op de minimaal te toetsen inspectievoorwaarden waarin 

voornamelijk aandacht is voor de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met 

aandachtspunten uit vorige inspecties en/of nieuwe wetgeving. 

Het onaangekondigde jaarlijkse inspectiebezoek bij kinderdagverblijf Blooming Kids vond plaats op 

22 juli 2022. 

 

Beschouwing 

In de beschouwing worden de resultaten bij de uitgevoerde inspectie beschreven. Na de 

bevindingen, de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgt informatie over 

de huidige inspectie. 

  

Bevindingen 

Bij de inspectie zijn de minimaal te toetsen inspectievoorwaarden getoetst, aangevuld met 

aandachtspunten uit vorige inspecties en/of nieuwe wetgeving. De toezichthouder concludeert dat 

binnen de domeinen ‘Pedagogisch klimaat' en 'Veiligheid en gezondheid' aan de getoetste 

voorwaarden wordt voldaan. Binnen het domein ‘Personeel en groepen' wordt niet aan alle 

getoetste voorwaarden voldaan. Het betreft de voorwaarde: dat medewerkers gekoppeld zijn aan 

de houder in het Personenregister kinderopvang. De bevindingen worden elders in het rapport per 

domein verder uitgewerkt.   
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Algemeen 

Kinderdagverblijf Blooming Kids is gevestigd in Huizen. Er zijn op de locatie twee groepen met in 

totaal 28 kindplaatsen. Naast een kinderdagverblijf heeft de houder twee buitenschoolse opvang 

locaties in Huizen, locatie De Club en een locatie in de kantine van HSV de Zuidvogels. De locatie is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 werd na herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. De jaarlijkse inspectie van 2020 voldeed aan de getoetste voorwaarden. Tijdens het 

jaarlijks onderzoek op 7 oktober 2021 is geconstateerd dat binnen het domein ‘Personeel en 

groepen’ niet aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. Het betrof de voorwaarde: stabiliteit 

met betrekking tot de inzet van vaste gezichten voor kinderen van één jaar en ouder. Het nader 

onderzoek van 13 december 2021 voldeed aan de getoetste voorwaarden.   

 

Huidige inspectie 

De huidige inspectie vond plaats op 22 juli 2022. Het betrof een jaarlijks onderzoek, bestaand uit 

een onaangekondigde observatie van de praktijk en een gesprek met de aanwezige 

beroepskrachten. De locatieverantwoordelijke heeft op 26 juli 2022 de benodigde documenten 

toegestuurd en op 8 augustus 2022 is gesproken met de locatieverantwoordelijke.    

 

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 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat dateert van september 2021. De houder dient er 

zorg voor te dragen dat er op zijn locaties conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld 

en dient, om dat te bereiken, het beleid bij de beroepskrachten bekend te maken. De houder doet 

dit door het pedagogisch beleidsplan te bespreken tijdens teamvergaderingen. 

 

Tijdens de observatie op de groepen is waargenomen dat er in de praktijk conform het pedagogisch 

beleid wordt gehandeld. Zo is gezien hoe de beroepskrachten invulling geven aan de onderwerpen: 

dagritme en het verschonen van baby’s. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat over het dagritme het volgende: ‘De medewerkers zorgen 

voor een voorspelbare leefomgeving. Dit betekent in de praktijk dat wij werken met een vast 

dagritme, dat er afspraken en regels gelden voor iedereen en dat Blooming Kids zoveel mogelijk 

met vaste gezichten op de groep werkt.' Daarnaast staat een tabel waarin bij het kringmoment van 

de peuters staat: 'Thema activiteit wordt gedaan, we kunnen ervoor kiezen om de groep in tweeën 

op te splitsen of we doen alles samen in 1 groep. Er kan 1 groepje van 8 kinderen op de groep en 

de andere groep, ruimte nabij de keuken. Er wordt gezongen, voorgelezen en gesproken over het 

thema. Kinderen eten max 2 crackers en we drinken water.’ 

Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de beroepskrachten is waargenomen dat 

er in de praktijk conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. Op de peutergroep is 

waargenomen dat in de kring een boekje wordt voorgelezen, dat hierover wordt gesproken met de 

kinderen en dat de beroepskrachten aan de kinderen vertellen wat ze verder die dag gaan doen. 

De activiteiten sluiten aan bij het boekje dat is voorgelezen. Aan de kinderen is te zien dat ze 

weten wat er van hun verwacht wordt in de kring en bij het eetmoment.  

 

Wat betreft het verschonen van baby’s staat in het pedagogisch beleidsplan het volgende: ‘Voor de 

allerjongsten kinderen (0-18 maanden) is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker zorgt 

voor een betrouwbare en zorgzame band. Baby’s zijn sterk afhankelijk van hun pedagogisch 

medewerker(s).’ en 'Tijdens verschoonmomenten wordt er oogcontact gezocht en op een 

vriendelijke vrolijke manier tegen de baby gepraat. Dit kunnen geluidjes zijn of benoemen wat de 

pm’er gaat doen. Bijvoorbeeld: ik ga nu je luier verschonen en dan heb je weer lekker schone 

billen.’ 
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Tijdens de observatie op de babygroep is waargenomen dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleid wordt gehandeld. Terwijl de invalkracht met drie kinderen van één jaar aan 

tafel een boekje leest, verschonen de vaste beroepskrachten de baby's. De beroepskrachten praten 

tijdens het verschonen tegen de baby en benoemen hun handelingen. De beroepskrachten 

gebruiken ook non verbale communicatie zoals een gezichtsuitdrukking, oogcontact, aanraking en 

gebaren. 

 

De houder heeft voldaan aan zijn plicht om er zorg voor te dragen dat er conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Conclusie 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Om te beoordelen of de houder verantwoorde dagopvang biedt heeft er op 22 juli 2022 een 

observatie plaatsgevonden. Deze observatie heeft plaatsgevonden op een vrijdagochtend 

gedurende momenten van verschonen, een tafelmoment en een overgangsmoment. Er zijn twee 

groepen geopend, namelijk de babygroep voor kinderen van 0-2 jaar en de peutergroep van 2-4 

jaar. 

 

Bij binnenkomst van de toezichthouder zit de peutergroep in de kring om daarna aan tafel te gaan 

voor een drink- en eetmoment. Op de babygroep zit een beroepskracht met drie kinderen aan tafel 

een boekje te lezen terwijl de andere twee beroepskrachten kinderen verschonen. Op de dag van 

de inspectie wordt op de peutergroep gewerkt met twee vaste beroepskrachten en een derde 

beroepskracht is boventallig. Op de babygroep staan twee vaste beroepskrachten en een 

invalkracht. 

 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. De dik- en cursief 

gedrukte tekst zijn uit het 'Veldinstrument observatie' overgenomen. De tekst die volgt onder het 

kopje observatie is een uitwerking daarvan zoals deze is waargenomen in de praktijk. 
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Bieden van emotionele veiligheid 

Respectvol contact (0-4)  

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 

situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

 

Observatie 

De kinderen zitten met de beroepskrachten aan tafel. Een beroepskracht vraagt aan een kind dat 

net een zusje/broertje heeft gekregen “Huilt de baby veel?” Het kind knikt. “Wat moet de baby 

dan?” vraagt de beroepskracht. “Een tietje” zegt het kind. De beroepskracht begint te lachen en 

zegt “Ja, dan heeft de baby honger hè? De baby kan nog niet uit een beker drinken zoals wij.” Een 

ander kind noemt dat zijn mama een nieuwe auto heeft. “Wat leuk” zegt de beroepskracht “Mag je 

er dan ook in als mama rijdt?" “Ja” zegt het kind. “Wij hebben ook een auto” zegt een ander kind. 

“Ja een hele grote” zegt de beroepskracht. “Ik heb de auto toevallig gezien.” Het kind bevestigt dat 

het een grote auto is.  

 

Sfeer (0-1)  

De sfeer is ontspannen. De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’: geluidjes, kirren, met handje 

ergens op slaan, kruipen.  

 

Observatie  

Twee baby’s spelen op een speelkleed. De baby’s raken elkaar aan, lachen, grijpen naar speelgoed, 

bewegen en één van de twee baby’s kruipt door de ruimte. De beroepskrachten geven de kinderen 

ruimte om zelf te ontdekken en zorgen voor voldoende passend speelgoed. Ze blijven in de buurt 

en benoemen wat zij zien gebeuren. 

  

Stimuleren van persoonlijke competentie 

Initiatief (0-4)  

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.  

  

Observatie 

Alle peuters zitten in de kring samen met twee beroepskrachten. Eén beroepskracht leest een 

boekje voor waardoor een gesprek over knuffels ontstaat. De beroepskracht vraag om de beurt aan 

de kinderen of zij een knuffel hebben en de kinderen vertellen hier om de beurt over. “Heb jij een 

knuffel […]?” vraagt de beroepskracht. De beroepskracht wacht even op reactie, het kind geeft 

geen antwoord. De beroepskracht staat op, pakt een knuffel (een schaap) en houdt de knuffel 

omhoog. “Is deze van jou […]?" De beroepskracht wacht op reactie en houdt dan een tweede 

knuffel omhoog en vraagt: “Of is deze van jou?” Het kind kijkt naar de twee knuffels die de 

beroepskracht omhoog houdt en zegt:“Ja dat is mijn knuffel”. “Ja dat is jouw knuffel hè, jij hebt 

een schaap” zegt de beroepskracht. Een ander kindje ziet dat de andere knuffel van haar is en 

zegt: “dat is mijn knuffel”. De beroepskracht lacht en bevestigt dat dat inderdaad haar knuffel is. 

 

Participatie (1-4)  

De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

 

Observatie  
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Er zit nog een beetje appelstroop op de been van het kind. De beroepskracht zegt “Je hebt nog 

appelstroop op je been, zie je dat? Zullen we het schoonmaken?” De beroepskracht vraagt of het 

kind het zelf wil schoonmaken en het kind maakt het zelf schoon. 

 

Observatie  

De kinderen zitten aan tafel. Een kind zegt dat een ander kind een snottebel heeft. “Geeft niet hoor 

[…]” De beroepskracht maakt het kind schoon. “Ik heb ook een snottebel” zegt een ander kind. “Jij 

bent al zo groot. Jij kan het zelf.” Het kind loopt naar de tissues, maakt zijn gezicht schoon en 

loopt terug. De beroepskracht geeft een compliment. Even later morst een kind water. “Oh oh, pak 

maar snel een doekje” zegt de beroepskracht. Het kind loopt naar de kast en pakt een doekje. De 

beroepskracht zegt: “Als je aan deze kant begint, gaat het water niet van de tafel af.” Het kind 

maakt de tafel droog. “Goed zo” zegt de beroepskracht. 

 

Overdracht van normen en waarden 

Uitleg en instructie (1-4)  

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  

De kinderen zijn klaar in de kring en gaan aan tafel om te eten en drinken. De kinderen tillen hun 

kruk van de kring naar de tafel. Een kind loopt met haar kruk naar de tafel en kijkt naar het rek 

met boekjes. “Lukt het allemaal?” vraagt de beroepskracht aan het kind. De beroepskracht gaat 

door haar knieën en legt uit dat ze na de kring altijd gaan eten en drinken. Een andere 

beroepskracht vertelt dat het kind nieuw is op deze locatie.  

 

Aan de ontwikkeling van alle vier de competenties wordt aandacht besteed bij kinderdagverblijf 

Blooming Kids. 

 

Conclusie 

Bij kinderdagverblijf Blooming Kids wordt aan de getoetste voorwaarde van verantwoorde 

dagopvang voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten gesproken op 22 juli 2022) 

• Observatie(s) (onaangekondigd op 22 juli 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Natuurlijke personen als bedoeld in de onderdelen a tot en met e (art. artikel 1.50 derde lid, Wko) 

dienen te zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De houder dient zorg te dragen 

voor koppeling van deze personen inclusief hemzelf. Er heeft een steekproef plaatsgevonden die 

bestond uit alle aanwezige beroepskrachten op de dag van de inspectie, nieuwe beroepskrachten 

sinds de vorige inspectie en de houder. Alle personen zijn ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang, één van de aanwezige beroepskrachten (een uitzendkracht) was ten tijde van de 

inspectie op 22 juli 2022 niet gekoppeld aan de houder in het Personenregister kinderopvang.  

 

Een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid kan zijn werkzaamheden pas aanvangen nadat de 

houder deze persoon heeft gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. Tijdens de inspectie is 

de startdatum van vijf nieuwe beroepskrachten opgevraagd. Geconstateerd is dat vier van deze  

beroepskrachten voor aanvang van hun werkzaamheden zijn gekoppeld aan de houder. Één 

beroepskracht (een uitzendkracht) is ten tijde van de inspectie op 22 juli 2022 niet gekoppeld aan 

de houder. Zij is op 26 juli 2022 gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. Dit is niet voor 

start van de werkzaamheden. 

 

Conclusie 

De toezichthouder adviseert de gemeente te handhaven op dat de houder niet voldoet aan de eisen 

met betrekking tot de VOG’s en het personenregister kinderopvang. Geconstateerd is dat de 

houder één beroepskracht zijn werkzaamheden heeft laten aanvangen voordat er sprake was van 

koppeling met de houder in het personenregister kinderopvang. 

 

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

voldaan:  

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) 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

Alle beroepskrachten dienen in het bezit te zijn van een passende beroepskwalificatie. Van de in 

dienst zijnde werknemers heeft een steekproef plaatsgevonden van vier beroepskrachten. Deze 

beroepskrachten beschikken allemaal over een passend diploma dat is opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Bijlage 13 van de cao Kinderopvang beschrijft de kwalificatie-eis pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

beschikt over een diploma dat kwalificeert voor de functie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet in het kader van formatie aan de gestelde opleidingseisen. De beroepskrachten 

en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over diploma's die kwalificeren voor de 

functies. 

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

stagiaires 

De houder van een kindercentrum dient voldoende beroepskrachten in te zetten voor het aantal 

kinderen dat wordt opgevangen. De beroepskracht-kindratio wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels. 

Er zijn drie uitzonderingen: activiteiten, de drie-uursregeling en inzet van beroepskrachten in 

opleiding. Voor zo ver van toepassing zijn deze hierna beschreven.  

 

De beroepskracht-kindratio wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels. Er kan ook gebruik worden 

gemaakt van de website www.1ratio.nl. Gedurende het bezoek van de toezichthouder is de 

volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd: 

 

Groep Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Vlindertuin 

0-2 jaar 

Maximaal 12 

kinderen 

10 kinderen, 

waarvan: 

0 jaar: 3 

1 jaar: 7 

3 beroepskrachten 3 beroepskrachten 

Zonnehoedjes 

2-4 jaar 

Maximaal 16 

kinderen 

11 kinderen, 

waarvan: 

2 jaar: 4 

3 jaar: 7 

 2 beroepskrachten 3 beroepskrachten, waarvan 

één boventallig 

 

Daarnaast is de beroepskracht-kindratio gecontroleerd voor de periode van 11 juli tot en met 21 

juli 2022. Er is aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 

De houder heeft de tijdstippen waarop kan worden afgeweken vastgelegd in het pedagogisch 

beleidsplan. Het bezoek van de toezichthouder vond plaats buiten deze tijdstippen. Er werd niet 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen met betrekking tot formatie in het kader van de beroepskracht-

kindratio en de afwijkingen hier omtrent. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderen dienen opgevangen te worden in één stamgroep waarbij rekening wordt gehouden met de 

maximale groepsgrootte. 

Kinderdagverblijf Blooming Kids heeft twee stamgroepen. Welke dit zijn is terug te lezen in de tabel 

bij de beoordeling van de beroepskracht-kindratio. 

 

Gedurende het bezoek van de toezichthouder worden alle kinderen opgevangen in de stamgroep 

waarin zij zijn ingedeeld. 

 

Vaste gezichten 

Voor kinderen in de leeftijd tot één jaar mogen ten hoogste twee vaste beroepskrachten worden 

toegewezen. Per dag dient er minimaal één van die vaste beroepskrachten werkzaam te zijn in de 

stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de groep drie of meer beroepskrachten 

nodig zijn dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan het kind. 

 

Voor kinderen van één jaar of ouder geldt dat er ten hoogste drie vaste beroepskrachten 

toegewezen mogen zijn waarvan er per dag ten minste één werkzaam is in de stamgroep van het 

kind. Indien er vanwege de grootte van de groep drie of meer beroepskrachten tegelijk werken dan 

worden er ten hoogste vier vaste gezichten toegewezen aan het kind. 

 

Uit het personeelsrooster en een steekproef van de kindplanning blijkt dat er met vaste gezichten 

wordt gewerkt. 

Op groep Vlindertuin worden kinderen tot één jaar opgevangen en wordt met ten hoogste drie 

beroepskrachten per dag gewerkt. Aan hen zijn ten hoogste drie vaste beroepskrachten 

toegewezen. Op groep Vlindertuin worden ook kinderen van één jaar of ouder opgevangen en 

wordt met ten hoogste drie beroepskrachten per dag gewerkt. Aan deze kinderen zijn ten hoogste 

vier vaste beroepskrachten toegewezen. 

Op groep Zonnehoedjes worden kinderen van één jaar of ouder opgevangen en wordt met ten 

hoogste twee beroepskrachten per dag gewerkt. Aan deze kinderen zijn ten hoogste drie vaste 

beroepskrachten toegewezen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen omtrent stabiliteit voor de opvang van kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (op 8 augustus 2022) 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten gesproken op 22 juli 2022) 

• Observatie(s) (onaangekondigd op 22 juli 2022) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 22 juli en 8 augustus 2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 22 juli 2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (van nieuwe beroepskrachten) 

• Presentielijsten (week 28 en 29) 

• Personeelsrooster (week 28 en 29) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie mei 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs is aangegeven hoe met signalen van 

huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. 

De houder heeft dit vastgelegd in het document 'Protocol ‘kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang' opgesteld door BOinK, Brancheorganisatie 

Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland. 

 

Deze meldcode is volledig en bevat de volgende elementen: 

• een stappenplan met een omschrijving van de verplicht te nemen stappen door het personeel 

bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

• een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en ernst van het 

huiselijk geweld of kindermishandeling weegt; 

• een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de te nemen 

stappen, inclusief een vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

• specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld die speciale kennis en vaardigheden 

van personeel vereisen; 

• specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

 

Naast de handelswijze bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling dient de 

houder ook de kennis en het gebruik te bevorderen van situaties waarbij: 

• de houder bekend is geworden dat een van zijn beroepskrachten zich schuldig heeft gemaakt 

aan een zedenmisdrijf of mishandeling jegens een kind van een ouder dat wordt opgevangen 

op één van zijn locaties; 

• beroepskrachten vermoeden dat een collega zich (mogelijk) schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf of mishandeling van een kind; 

• beroepskrachten vermoeden dat de houder zich (mogelijk) schuldig heeft gemaakt aan een 

zedenmisdrijf of mishandeling van een kind dat wordt opgevangen op één van zijn locaties. 

 

De meldcode beschrijft de te nemen stappen in alle bovengenoemde situaties. De houder bevordert 

het gebruik en de kennis van de meldcode door het te bespreken in het teamoverleg. Tijdens de 

inspectie is gesproken met de nieuw aangestelde aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris 

heeft onlangs een training gevolgd over de meldcode en is momenteel een plan van aanpak aan 

het schrijven om de meldcode in het team(overleg) onder de aandacht te brengen. De 

aandachtsfunctionaris gaat binnenkort ook kennismaken met een contactpersoon van Veilig Thuis.  
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Conclusie 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die alle verplichte onderdelen 

bevat. Hij bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten gesproken op 22 juli 2022) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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) 

 
 

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 

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) 

 

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; 
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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 

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) 

 
 

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) 

 
 

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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 
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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 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Blooming Kids 

Website : http://www.bloomingkids.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038333538 

Aantal kindplaatsen : 28 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Blooming Kids 

Adres houder : De Ruyterstraat 4 

Postcode en plaats : 1271 SV Huizen 

KvK nummer : 70026300 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 

Adres : Postbus 251 

Postcode en plaats : 1400 AG Bussum 

Telefoonnummer : 035-6926377 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. Hoogenboom 

N. de Jongh 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Huizen 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 1270 AA HUIZEN 
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Planning 

Datum inspectie : 22-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-08-2022 

Zienswijze houder : 23-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 31-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 31-08-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

Goedemiddag, 

Hierbij dient Blooming Kids een zienswijze in na aanleiding van de inspectie  op 22-7-2022. 

Tijdens de inspectie is er geconstateerd dat 1 beroepskracht niet gekoppeld was aan het 

personenregister kinderopvang. 

Doordat de collega die de koppeling aanvraagt, met vakantie was en zij te laat de aanvraag in de  

mail zag, is deze beroepskracht te laat gekoppeld. De dienst van de invalkracht werd pas die 22-7 

in de ochtend aangevraagd. Nu zien ook wij in dat het helemaal niet wenselijk is om niet 

gekoppelde personen te laten werken bij Blooming Kids. Daarvoor hebben wij stappen 

ondernomen, zodat dit ons niet weer kan gebeuren. De veiligheid van de kinderen moet boven 

alles staan. Ons verbeterpunt is dat wij de mensen die het rooster maken ook de ZZP-ers kunnen 

koppelen in het personenregister. Zij zijn als eerste op de hoogte van de nieuwe invalkracht en 

kunnen meteen actie ondernemen. Ook wanneer er op het laatste moment (zoals op 22-7)  een 

koppeling gemaakt moet worden. 

Verder staan wij achter het inspectie rapport en wij zijn trots op onze pedagogisch medewerkers. 

Zij handelen vanuit ons pedagogisch beleid  en visie en dat doen zij met veel liefde voor de 

kinderen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


