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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van 
risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf het Hummeltje heeft 1 verticale groep waar 10 kinderen van 0-4 jaar worden 
opgevangen door de houder zelf en drie vaste beroepskrachten. De opvang vindt plaats in een 
aparte daarvoor ingerichte ruimte op het erf van de houder. 
  
Op 12 september 2017 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een 
onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Kinderdagverblijf het Hummeltje te Koog aan de 
Zaan. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken wordt aan de meeste eisen uit de wet kinderopvang voldaan. Bij 
de onderzoeken in 2014 en 2016 is gebleken dat niet aan alle eisen die worden gesteld aan de 
verklaring omtrent het gedrag (VOG) werd voldaan. 
Voor meer informatie over de inhoud van de inspectierapporten zie 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
Bevindingen 
Tijdens het huidige onderzoek wordt wederom niet voldaan aan de eisen met betrekking tot de 
verklaring omtrent gedrag. Zie voor meer inhoudelijke informatie verderop in dit rapport.  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Op 3 oktober 2017 heeft de toezichthouder een VOG ontvangen. Het betreft een geldige VOG 
gedateerd op 18 september 2017. Tot die tijd heeft de invalmedewerker niet op deze locatie 
gewerkt.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is het pedagogisch beleid van de locatie beoordeeld. Ook 
is de pedagogische praktijk geobserveerd. Hierbij is naast de uitvoering van het pedagogisch beleid 
gelet op de volgende pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang: 
  
-Emotionele veiligheid 
-Persoonlijke competentie 
-Sociale competentie 
-Overdracht van normen en waarden 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die 
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit het volgende: "Het is belangrijk om de 
ontwikkeling van kinderen te volgen, zodat hierop kan worden ingespeeld met het aanbod en 
eventuele zorgen op tijd gesignaleerd kan worden. Naast het dagelijks zorgvuldig in de gaten 
houden van de kinderen door de leidsters wordt elk kind systematisch gevolgd. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het kind-volg-systeem. Ouders worden na toetsing uitgenodigd voor een 
oudergesprek over de bevindingen."  
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren 
en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. Dit blijkt uit: "Het 
ontwikkelingsverloop registreren wij in ons kind-volg-systeem. Deze ontwikkeling wordt minimaal 
één keer per jaar middels een oudergesprek besproken. Als er zorgen zijn vanwege signalen die 
mogelijk duiden op verwaarlozing of mishandeling, wordt er gebruik gemaakt van een stappenplan, 
zoals is opgenomen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling."  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogische beleid.   
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan met daarin een kenmerkende visie voor de 
organisatie. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleid en handelen 
hiernaar. Ze werken allemaal al lang voor dit kinderdagverblijf. Het is een kleine locatie met 
maximaal 10 kinderen en een klein team van beroepskrachten waaronder de houder zelf. Drie keer 
per jaar is er een teamvergadering waarin volgens een van de beroepskrachten algemeen beleid 
wordt besproken. Alle andere zaken, zoals bv wetswijzigingen worden gedurende de dag 
besproken. Het is een klein team dat elkaar vaak spreekt. Om de ontwikkeling van kinderen te 
volgen en evtuele stagnatie te signaleren, wordt er sinds kort gewerkt met een kind-volg-systeem. 
De oudercommissie geeft aan. Dat de ontwikkeling van de kinderen altijd met ouders besproken 
wordt. 
  
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de 
pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het veldinstrument observatie 
kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). De schuingedrukte 
beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving volgt een toelichting op de waargenomen situatie. 
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Tijdens de inspectie spelen de kinderen eerst buiten. De beroepskrachten en een vrijwilliger zijn 
daarbij. Daarna wordt er aan tafel een broodje gegeten. Wanneer de snoeten gepoetst zijn gaan de 
kinderen naar bed. 8 van de 9 kinderen zijn toe aan een middagslaap. Er zijn 9 kinderen aanwezig 
met 2 vaste beroepskrachten en een vrijwilliger. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Als de kinderen helpen bij de taaktjes, toeten poetsen, tafel schoonmaken, uitkleden, naar bed 
gaan, worden ze altijd geprezen voor wat ze doen. Er worden veel complimentjes gegeven, waarbij 
het kind ook vaak een aai over de z'n bol krijgt. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby's. Ze 
benoemen hun handelingen en stemmen hun omgang af op de reactie van de baby. 
  
Na het eten wil een kindje graag de fles. Ze piept wat, geeft duidelijk aan dat daar zin in heeft. De 
beroepskracht maakt de fles in de keuken maar houdt ondertussen steeds contact met de baby en 
zegt dat het er echt aankomt. Als de baby nog niet tevreden is met het tempo van het klaarmaken, 
reageert de beroepskracht daarop met; 'ja ja, ik snap echt dat je heel veel zin hebt in een fles, ik 
zal zo snel mogelijk zijn'. Ze lacht daarbij en ziet de humor er van in. 
Als ze baby daarna in de box legt, zegt ze;' Ik ga jou nu even in de box leggen hoor. De andere 
kinderen brengen we even naar bed. Daarna mag je weer lekker spelen op de grond.'  
  
 De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, en kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen.  
  
Tijdens het eten, maakt een kind ineens kokgeluiden. De beroepskracht ziet dat en haalt snel een 
emmer voor het kind. Ze zegt; 'he, jij bent helemaal niet lekker zeker?' Ze krijgt een bekertje 
water van de beroepskracht. Uiteindelijk hoeft het kind niet te spugen en gaat het weer aan tafel 
zitten en eet vrolijk verder. De beroepskracht legt uit dat als een kind ineens heel pips wordt en 
wat klam aanvoelt, ze meestal heel misselijk zijn.    
  
Conclusie 
De houder draagt voldoende zorg voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, de 
stimulering van de persoonlijke en sociale competentie en het overdragen van normen en waarden. 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden uit de Wet Kinderopvang met betrekking tot de 
pedagogische praktijk. 
Ook de oudercommissie is tevreden over de zorg van de pedagogisch medewerkers voor de 
kinderen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskachten) 
 Observaties (op de groep) 
 Pedagogisch beleidsplan (nov 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de aanwezigheid van een passende 
beroepskwalificatie en verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook bij andere personen werkzaam 
bij het kindercentrum wordt de VOG gecontroleerd. 
  
Er is onder andere bekeken of de opvang plaatsvindt in vaste groepen, of er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal kinderen per groep (beroepskracht-
kindratio) en of er niet langer dan de toegestane periode is afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
  
Een verklaring omtrent het gedrag van een uitzendkracht is vóór aanvang van de werkzaamheden 
aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. Deze 
invalkracht werkt sinds 2014 voor de organisatie. Afgelopen augustus (2017) heeft de invalkracht 
voor het laatste gewerkt op de groep. Op dat moment is haar VOG ouder dan de geoorloofde 2 
jaar. 
  
De houder heeft zich niet gerealiseerd dat de VOG verlopen was. Ze zal de invalkracht niet meer 
inzetten totdat zij een nieuwe VOG heeft ontvangen. De houder was al van plan haar in dienst te 
nemen vanaf 1 oktober 2017 dus zal direct een nieuwe VOG aanvragen. 
  
Opmerking: ook tijdens de inspectie in Oktober 2016 wordt niet voldaan aan deze voorwaarden. 
Toen was er een stagiaire met een VOG ouder dan 2 jaar. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór 
aanvang van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet 
ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring 
omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
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Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Deze locatie biedt opvang aan 1 groep van maximaal 10 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de daglijsten en personeelsroosters van de afgelopen weken blijkt dat er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen. 
Tevens wordt minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet wanneer er 
tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster (wk 35 t/m 37) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is het beleid en de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid 
beoordeeld. Een houder is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om minimaal één keer per jaar 
een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren op de locatie. Dit 
houdt in dat aanwezige risico's in kaart worden gebracht. Met betrekking tot deze 
geïnventariseerde risico's dient een houder vervolgens effectieve en adequate maatregelen om de 
risico’s te beperken te beschrijven in een plan van aanpak. De beschreven maatregelen dienen in 
de praktijk uitgevoerd te worden, zodat bestaande risico’s worden beperkt. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder laat zien dat er jaarlijks risico's worden geïnventariseerd. De meest recente 
inventarisatie is van januari 2017. Er is een uitgebreide inventarisatielijst met risico's op het gebied 
van veiligheid en gezondheid en er is een uitgebreid gezondheidsverslag.  
  
Betreft Veiligheid 
Met betrekking tot de veiligheid zijn de risico's juist en volledig geïnventariseerd. Het betreft de 
actuele situatie. De houder treft voldoende passende maatregelen om de kans op letsel te 
verkleinen. Er zijn naar aanleiding van deze inventarisatie geen concrete acties. De acties die er 
zijn, zijn periodiek terugkerende evaluaties, het bespreken van regels en gedrag. 
  
Betreft Gezondheid 
Met betrekking tot de gezondheid zijn de risico's juist en volledig geïnventariseerd. Het betreft de 
actuele situatie. De houder treft voldoende passende maatregelen om de kans op ongezonde 
situaties te verkleinen. Er zijn naar aanleiding van deze inventarisatie geen concrete acties. De 
acties die er zijn, zijn periodiek terugkerende evaluaties, het bespreken van regels en gedrag. 
In het gezondheidsverslag beschrijft de houder haar gezondheidsbeleid en welke acties er 
afgelopen jaar zijn genomen om risico's te beperken.  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het beleid veiligheid en 
gezondheid.  
 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. De houder zet haar beroepskrachten en vrijwilligers zo in dat 
gedurende de openingstijden er altijd vier ogen zijn, minimaal 2 volwassenen.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (jan 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (jan 2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Gezondheidsverslag (2017) 
 Huisregels/groepsregels 
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Ouderrecht 

 
Binnen het domein ouderrecht wordt onder andere beoordeeld hoe de houder de ouders en 
oudercommissie betrekt en informeert inzake het beleid en de uitvoering hiervan. 
  
 
Oudercommissie 
 
Kinderdagverblijf het Hummeltje heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Dit document 
voldoet aan de gestelde eisen. 
  
De oudercommissie bestaat uit twee leden. Beide leden hebben gereageerd op de vragenlijst van 
de GGD. Ze zijn erg tevreden over de locatie. De kleinschaligheid spreekt ze aan. De 
beroepskrachten kennen de kinderen en ouders heel goed. Allerlei zaken rondom het kind worden 
altijd besproken. Ze zijn tevreden over het personeel en de inzet van het personeel, over de 
kwaliteit van de binnen- en buitenruimte en over de veiligheid en gezondheid. Er wordt 1 
opmerking gemaakt over de beperkte ventilatie mogelijkheden van de slaapkamer. De houder is 
overigens op de hoogte van dit aandachtspunt. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de oudercommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Reglement oudercommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

Pedagogische praktijk 

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

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

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

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Het Hummeltje 
Website : http://www.hummeltjeweb.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Yolanda Pool 
KvK nummer : 35024985 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 
Adres : Vurehout 2 
Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM 
Telefoonnummer : 0900-2545454 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nienke Huizenga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 
Postcode en plaats : 1500GA Zaandam 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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