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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 12 april 2018 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Heemstede een inspectie 
uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) Les Petits Voorwegschool (Pinguïns) in Heemstede. 

  
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 Les 
Petits Voorwegschool (Pinguïns) en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. 
Deze zijn elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feiten over KDV Les Petits Voorwegschool (Pinguïns) 
Deze locatie vangt peuters op in de leeftijd van twee tot vier jaar en is gevestigd in basisschool de 
Voorweg in Heemstede. In de school heeft de peuteropvang een lokaal ter beschikking dat op 
maandag- dinsdag- en donderdagmiddag ook door de BSO van Les Petits wordt gebruikt. 
Les Petits Voorwegschool biedt op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur opvang 

aan maximaal zestien kinderen per dag in de leeftijd van twee tot vier jaar. Op vrijdagochtend 
wordt opvang geboden tussen 9.00 en 12.30 uur. Op woensdag wordt geen opvang geboden. 
Het kinderdagverblijf staat in het landelijk register kinderopvang geregistreerd met zestien 
kinderen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 Het KDV voldeed op 8-11-2016 niet aan het vierogenbeleid. 

 Tijdens de inspectie op 7-9-2017 werd een overtreding geconstateerd op het item 
Oudercommissie: De houder had nog geen oudercommissie ingesteld voor het 
kinderdagverblijf. 

  
Vragenlijst oudercommissie 

Ten tijde van het onderzoek had de locatie een oudercommissie bestaande uit twee leden. De 
toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De reactie van 

de oudercommissie is meegenomen in het onderzoek. 
  
Belangrijkste bevindingen 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste items en voorwaarden zijn nageleefd. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

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

 
Pedagogisch beleid 
 
Er is een Algemeen pedagogisch beleidsplan van Les Petits en het 'Intakeboek POV de Pinguïns 
bevat locatiespecifieke informatie over het pedagogisch beleid. Beide documenten vormen samen 
het pedagogisch beleidsplan. 

 

In het Intakeboek van Les Petits Voorwegschool (Pinguïns) staat vermeld dat de beroepskrachten 
werken met de methode Uk en Puk maar dat de locatie geen gesubsidieerde VVE locatie is. 
  
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Verantwoorde dagopvang 

 
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 verantwoorde dagopvang is tot stand 
gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. 

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 een knutselactiviteit, vrij 

spel binnen en buiten en tijdens fruit eten. 
  
Op Les Petits Voorwegschool (Pinguïns) wordt het bieden van verantwoorde dagopvang voldoende 
gewaarborgd. 
  
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 beroepskrachten hebben een vaste dagindeling. Aan de hand van kaarten waarop de vaste 
momenten van de dag worden afgebeeld informeren ze de kinderen aan het begin van de ochtend, 
tijdens 'de kring' wat er tijdens de opvang gaat gebeuren.   
Tijdens vrij spelen binnen gaat een van de kinderen onder de lage tafel liggen. De beroepskracht 
laat hem zijn gang gaan maar laat wel merken dat ze hem heeft gezien door te zeggen: "Wat nou, 
ben je verstopt? Ik miste je al." Hij blijft nog even liggen maar komt dan weer tevoorschijn en gaat 

aan tafel zitten om met de andere kinderen fruit te eten. 
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Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
Praktijkvoorbeeld: 
Gedurende de opvang zorgen de beroepskrachten voor voldoende afwisseling in het 

activiteitenaanbod. Tijdens de inspectie wordt een knutselactiviteit aangeboden: de kinderen rijgen 
een ketting van touw en macaroni die ze later gaan beschilderen. Tijdens het fruit eten lezen de 
beroepskrachten voor en stellen tussendoor vragen waardoor de kinderen worden gestimuleerd om 
te tellen, kleuren te benoemen en hun woordenschat uit te breiden. Bijvoorbeeld: "Hoeveel 
kaarsjes staan er nu op deze taart?" Of: "Welke kleur hebben de schoenen?" 
Voordat de kinderen naar buiten gaan vraagt de beroepskracht welk spelmateriaal ze mee zullen 
nemen. De kinderen stellen voor om fietsjes mee te nemen. De beroepskracht zegt dat ze buiten 

de fietsjes pakken en vraagt of ze ook een bal en stoepkrijt zal meenemen. Dat vinden de kinderen 
een goed idee. 
In de stamgroep ruimte is zichtbaar dat er wordt gewerkt met de methode Uk en Puk. Tijdens de 
inspectie is het thema: 'wat heb je aan vandaag'. Er is een thematafel en de beroepskracht leest 
een verhaal voor over schoenen kopen. 
  

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. 
Praktijkvoorbeeld: 
De beroepskracht vertelt dat ze het belangrijk vindt om de kinderen te leren samen te spelen op 
een zodanige manier dat ze zich veilig voelen met elkaar. Kinderen die hier nog moeite mee 
hebben begeleidt ze onder meer door het goede voorbeeld te geven. Ze legt bijvoorbeeld een kind 

uit dat je ook kunt vragen of je ook met het speelgoed mag spelen waar hij/zij mee bezig is, in 
plaats van het af te pakken. 
  
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 zorg te dragen voor elkaars en hun eigen spullen. De 
beroepskracht roept een kind bij zich. Ze wijst op twee knuffels die op de bank liggen en vraagt: 
"Wat zullen we hiermee doen voordat we naar buiten gaan?" Het kind zegt: "O, ja", en loopt met 
de knuffels naar de gang. De beroepskracht loopt met hem mee om de knuffels in de eigen 

luizenzak van het kind op te bergen. 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de leidinggevende van de locatie) 
 Interview (met de beroepskracht en de stagiaires) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (algemeen pedagogisch beleidsplan van Les Petits) 

 Pedagogisch werkplan (intakeboek POV De Pinguïns) 
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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 zestien kinderen opvangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Tijdens het 
onderzoek is er één stamgroep en worden er vier kinderen opgevangen. 
Er zijn twee vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op een 
aantal dagen worden stagiaires ingezet. 

  
Op de dag van het onderzoek zijn één beroepskracht, één beroepskracht in opleiding (verkorte BBL 
opleiding niveau 4) en de leidinggevende aanwezig. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef 

is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 
Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 
aan de gestelde eisen. 
  
Op de locatie is een BBL-er en een stagiaire (BOL) werkzaam. De stagiaire heeft een VOG die is 
afgegeven op 11-1-2018. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
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 welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek zijn er vier kinderen en één beroepskracht aanwezig en 
er zijn twee stagiaires. Hiermee wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in één stamgroep en deze bestaat, afhankelijk van de leeftijden, uit 

maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
  
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de leidinggevende van de locatie) 
 Interview (met de beroepskracht en de stagiaires) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster (vast weekrooster) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke voorwaarden. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de risico's binnen het 

kdv en er wordt ingegaan op de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen. Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen geleerd wordt om 
te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt zijn. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan op grensoverschrijdend gedrag. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen. Tevens 
wordt er beschreven hoe er om wordt gegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag door 
beroepskrachten en overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
Besproken is hoe de houder de opvang op zodanige wijze organiseert, 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 leidinggevende vertelt dat de 
beroepskrachten op maandag en op vrijdag met z'n tweeën werken. Op de andere dagen is er 
minimaal één stagiaire aanwezig. Als een beroepskracht toch alleen staat werkt de leidinggevende 
op de locatie (er staat een bureau/computer in de groepsruimte). Mocht het voorkomen dat de 
leidinggevende er niet kan zijn dan meldt de beroepskracht dit aan de leerkracht van de 

peutergroep. De leerkracht komt dan af en toe binnen lopen in de groep. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat de regels en richtlijnen over het omgaan en inzetten 

van de achterwacht of (indien van toepassing) mogelijke ondersteuning door tweede volwassene. 
Houder is ervan op de hoogte dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die beschikt over een certificaat eerste hulp aan kinderen. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft op welke wijze het beleid inzichtelijk is voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de leidinggevende van de locatie) 
 Interview (met de beroepskracht en de stagiaires) 
 Observaties 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid van Les Petits Voorwegschool. 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Ouderrecht’. Per item worden eerst de 

bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft voor Les Petits Voorwegschool (Pinguïns) een reglement oudercommissie 

vastgesteld en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit twee leden. Er wordt nog geworven voor een 
derde lid. 
De toezichthouder heeft de oudercommissie verzocht enkele vragen te beantwoorden. De reactie 
van de oudercommissie is meegenomen in het onderzoek. 
 
 

 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de leidinggevende van de locatie) 
 Reglement oudercommissie (Oudercommissiebeleid centraal en beleid individuele 

oudercommissie) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de 
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan 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.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 

dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 

er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 

verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 

dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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

 

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 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 

adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Les Petits Voorwegschool (Pinguins) 

Website : http://www.lespetits.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 
Postcode en plaats : 2061JP Bloemendaal 
Website : www.lespetits.nl 
KvK nummer : 41225223 
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 : Heemstede 
Adres : Postbus 352 

Postcode en plaats : 2100AJ HEEMSTEDE 
 
Planning 

Datum inspectie : 12-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 26-04-2018 
Vaststelling inspectierapport : 18-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 21-05-2018 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


