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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 

 

Bevindingen 

Tijdens deze inspectie is gebleken dat er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor een 

inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Bambi is gevestigd aan de Julianaweg in Volendam. Het kinderdagverblijf 

maakt onderdeel uit van de koepelorganisatie CBW (Katholieke Stichting voor Club- en 

Buurthuiswerk Volendam), een organisatie met meerdere locaties in Edam en Volendam.  

 

Op deze locatie wordt opvang aangeboden in drie stamgroepen: een babygroep, een dreumesgroep 

en een peutergroep. Ellke groep heeft een eigen stamgroepruimte. Er zijn tevens twee 

aangrenzende buitenruimtes: een kleine buitenruimte voor baby's en een grotere buitenruimte 

voor dreumessen en peuters. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Uit eerdere onderzoeken zijn geen relevante tekortkomingen gebleken voor het huidige onderzoek. 

Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 

van voorgaande jaren op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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.  

 

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 

 

KDV Bambi beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan en een aanvullend pedagogisch 

werkplan. Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.   

 

De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. Dit blijkt uit de observaties op de groepen tijdens het locatiebezoek en uit de notulen 

waarin staat dat diverse onderwerpen uit het beleid, zoals de communicatie met ouders, het 

ruildagenbeleid en het observatiesysteem, tijdens deze vergaderingen zijn besproken. 

 

Tijdens de inspectie kwamen onder andere de volgende onderdelen uit het pedagogisch beleidsplan 

terug in de prakrijk: 

• ''Tijdens eet, drink –en activiteiten (zingen, voorlezen, knutselen etc.) momenten aan de 

groepstafel, ontstaan gesprekken tussen kinderen onderling en in combinatie met de 

pedagogisch medewerker(s). Dit zijn de zogeheten kring/groepsgesprekken. Hierdoor worden 

taalvaardigheid en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Ook is er aandacht voor het aanleren 

van normen en waarden. Aan tafel leren de kinderen bijvoorbeeld om op hun beurt te 

wachten, kijken, luisteren en ervaren elkaar. Kinderen worden gestimuleerd hulpvaardig te zijn 

naar anderen. Pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen elkaar te helpen, er voor 

elkaar te zijn en rekening te houden met elkaar.'' 

• ''Door taal leren de kinderen de wereld om zich heen beter kennen. Ze leren hun gedachten, 

emoties en gevoel beter kennen doordat de pedagogisch medewerkers deze benoemen; er 

worden woorden aan gegeven.'' 

• ''Er wordt gedurende het jaar gewerkt aan diverse thema’s, waarbij elk kind binnen zijn 

leeftijdsgroep en ontwikkelingsniveau gestimuleerd wordt.'' 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid. 
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Pedagogische praktijk 

 

De observatie vindt plaats op de babygroep tijdens het uit bed halen van de kinderen, het 

verschonen, het vrij spelen binnen en een voedingsmoment van twee kinderen. Op de 

dreumesgroep en de peutergroep is geobserveerd tijdens het gezamenlijke eet- en drinkmoment, 

een overgangsmoment en het vrij spelen buiten. 

 

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Om te zien of de houder verantwoorde 

kinderopvang biedt maakt de toezichthouder onder andere gebruik van het veldinstrument 

observatie kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). De 

onderstaande, cursief gedrukte teksten zijn aan dit instrument ontleend. 

 

De houder draagt zorg voor verantwoorde dagopvang, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden. 

 

Emotionele veiligheid 

 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond, er worden grenzen gesteld aan en structuur geboden voor 

het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

 

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 

gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 

een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 

delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 

 

Terwijl alle kinderen in de dreumesgroep aan tafel zitten, weigert één van de kinderen dit ook te 

doen. De beroepskrachten stimuleren haar om aan tafel te komen. Als het meisje aangeeft het niet 

te willen, geeft de beroepskracht aan dat ze haar knuffel mee mag nemen en dat ze niet hoeft te 

eten als ze dat niet wilt. 

De beroepskracht geeft vervolgens aan dat ze haar nu wel aan tafel gaat zetten en doet dit ook. 

Het meisje reageert door op een boze toon ''mama'' te roepen. De beroepskracht erkent de emotie 

van het kind: ''Ja, lastig... Je bent nu boos, dat snap ik. Ik vind het wel gezellig dat je erbij zit.'' Als 

het meisje aan tafel om haar moeder blijft roepen en huilen, reageren de beroepskrachten nog 

even vriendelijk en begripvol: ''Je wilt naar mama. Ik heb je gehoord. Je wilt naar mama toe. Dat 

snap ik.'' Het meisje kan zich hierdoor gehoord en begrepen voelen. 

 

Persoonlijke competentie 

 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

 

In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
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In alle groepen wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Tijdens het gezamenlijke 

eet- en drinkmoment in de dreumesgroep wordt de kinderen ook gestimuleerd in hun spraak. Als 

zij wijzen naar iets dat zij willen, stimuleren de beroepskrachten om dit te zeggen. Ze stimuleren 

ook de ontluikende gecijferdheid door vragen te stellen als: ''Hoeveel wil je er?'' en vervolgens 

samen hardop te tellen. 

 

Sociale competentie 

 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 

leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).  

 

Tijdens de observatie ''vliegen'' twee kinderen van de dreumesgroep over naar de peutergroep. De 

kinderen van de dreumesgroep zwaaien de kinderen uit terwijl de kinderen aan de andere kant 

verwelkomt worden door de kinderen en beroepskrachten van de peutergroep. Eén van de 

(nieuwe) kinderen rent meteen enthousiast naar de glijbaan aan de andere kant van de 

groepsruimte. 

 

In de peutergroep gaan de kinderen aan tafel om fruit te eten. Sommige kinderen zitten al, terwijl 

anderen nog hun handen aan het wassen zijn. De beroepskracht zegt tegen de kinderen die aan 

tafel zitten: ''Wat zijn jullie goed aan het wachten.'' daarna zegt ze tegen één van de kinderen: 

''<naam kind> komt ook gezellig aan tafel.''. 

 

Als iedereen aan tafel zit, geeft één van de beroepskrachten aan dat er heel veel kinderen 4 jaar 

zijn geworden en er niet meer zijn maar dat er ook allemaal nieuwe gezichten op de groep zijn. De 

beroepskracht stelt de nieuwe kinderen aan de groep voor en geeft aan dat ze zo nog even de 

namen gaan oefenen. Als een jongen reageert met: ''En papa's naam ook.'', geeft de 

beroepskracht vriendelijk aan: ''Doen we papa's naam ook, schatje.''. 

 

Ook in de babygroep wordt de interactie tussen de kinderen gestimuleerd door de kinderen op 

elkaar te betrekken. De beroepskracht ziet een kind naar een ander kind kijken en benoemt: 

''<Naam kind> kijkt naar zichelf in de spiegel, hè?'' 

 

Overdracht van waarden en normen 

 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

 

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’. 
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Als een kind meerdere stukjes fruit van de schaal pakt, geeft de beroepskracht aan dat hij één 

stukje mag pakken omdat de andere kinderen ook nog willen. 

 

De beroepskrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl (gezond 

eten en drinken, actief bewegen, niet roken/snoepen) in het bijzijn van kinderen en ouders.  

 

Rond 15.00 uur wordt er fruit gegeten op de groepen. Tijdens het snijden van het fruit op de 

dreumesgroep, worden er liedjes gezongen over fruit. Ook mogen de kinderen om beurten 

''dansen'' met een banaan en door te te voelen, ruiken en proeven de verschillende soorten fruit 

ontdekken. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met de leidinggevende tijdens de 

inspectie en na afloop per mail) 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 31 augustus 2021) 

• Observatie(s) (tijdens de inspecties op 31 augustus 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (inclusief pedagogisch werkplan 2021, versie maart 2021) 

• Notulen teamoverleg (dd 6 mei, 1 juli en 2 september 2021) 
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Personeel en groepen 

 

 

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. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft 15 beroepskrachten, 

twee stagiaires, twee pedagogisch coaches, een huishoudelijk medewerkster, de leidinggevende 

van de locatie en de houder (natuurlijk persoon). De personen in de steekproef zijn ingeschreven 

in het personenregister kinderopvang (PRK) en gekoppeld door de houder. De stagiaires zijn 

gekoppeld voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden. 

Opleidingseisen 

 

Alle getoetste beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerker en de twee pedagogisch 

coaches beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en zijn in het bezit van 

een bijbehorend diploma. 

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

stagiaires 

 

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 de tabel op 

www.1ratio.nl.  

  

 Naam groep Leeftijd  Maximaal 

aantal 

kinderen  

volgens het 

beleid 

Aantal aanwezige 

kinderen tijdens de 

inspectie 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

tijdens de inspectie 

Babygroep 

''Pien'' 

0 - 1,5 

jaar 

8 kinderen 8 kinderen 2 beroepskrachten 

Dreumesgroep 

''Cas'' 

1 - 2,5 

jaar 

16 kinderen 13 kinderen 3 beroepskrachten 

Peutergroep 

''Ed'' 

2,5 - 4 

jaar 

16 kinderen 14 kinderen 2 beroepskrachten 

  

Tijdens de inspectie waren op de babygroep 8 baby's aanwezig met twee beroepskrachten, op de 

dreumesgroep waren 13 kinderen aanwezig met drie beroepskrachten en op de peutergroep waren 

14 peuters met twee beroepskrachten. 

  

Er worden volgens de roosters en aanwezigheidslijsten van augustus 2021 op alle dagen voldoende 

beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen. 
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Omdat er meer dan 10 uur per dag opvang wordt geboden is het mogelijk om op bepaalde 

momenten minder beroepskrachten in te zetten dan vereist is volgens de tabel. De houder geeft in 

het pedagogisch beleid aan dat er minder beroepskrachten worden ingezet aan het begin en aan 

het einde van de dag en tijdens de middagpauze. De concrete tijden waarop wordt afgeweken zijn 

aangegeven in het pedagogisch werkplan. Dit is volgens de houder en de roostering echter nooit 

langer dan 3 uur per dag. 

 

De locatie beschikt over een achterwachtregeling die voldoet aan de voorwaarden. De 

beroepskrachten zijn op de hoogte van deze achterwachtregeling. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

uit het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven. De cijfers komen met elkaar overeen. 

 

 Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2020 

5 5 

1 januari 

2021 

5 5 

 

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder  

 

Uit de administratie van de houder blijkt dat er in 2020 in totaal 14,81 fte beroepskrachten 

werkzaam waren bij de houder. Op 1 januari 2021 was dit 16,13 fte. 

 

Gezien het aantal locaties van de houder, het (gemiddeld) aantal groepen per locatie en het totaal 

aantal werkzame beroepskrachten is het aannemelijk dat de houder het aantal fte op de juiste 

wijze heeft berekend. 

 

Berekening minimale ureninzet  

 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald door het nemen van 

de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). 

 

 50 uur x aantal 

kindercentra 

10 uur x aantal fte 

pedagogisch 

medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x aantal fte) 

= minimale ureninzet 

2020 50 x 5 = 250 10 x 14,8 = 148 250 + 148 = 398 uur 

2021 50 x 5 = 250 10 x 16,1 = 161 250 + 161 = 411 uur 

 

De minimale ureninzet voor 2020 en 2021 is door de houder op juiste wijze berekend. 
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Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 

Uit de planning en taakverdeling blijkt dat de houder 2,7 fte aan pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches (PBM) heeft aangesteld in 2020. De houder heeft de functie gesplitst. 

Er zijn twee pedagogisch beleidsmedewerkers in dienst voor 0,6 en 0,8 fte en twee pedagogisch 

coaches voor 0,8 en 0,5 fte. Bij elkaar is dit 2,7 fte. 

 

Minimum aantal 

fte PBM benodigd 

in 2020 

Minimum aantal 

benodigde ureninzet 

PBM in 2020 

Aantal fte PBM in 2020 

aangesteld door de 

houder 

Ureninzet PBM in 

2020 door de 

houder 

 

0,25 

 

 398 (8,8 uur per week) 2,7 425 (9,4 uur per 

week) 

  

De houder heeft aangegeven dat de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coaches 

allemaal een baan hebben bij CBW met meer fte dan wettelijk is vereist. Dit betekent dat er waar 

nodig meer uur ingezet kunnen worden voor pedagogisch beleid en coaching. 

 

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker 

 

De urenverdeling van de houder van 2020 en 2021 voldoet inhoudelijk aan de volgende 

voorwaarden: 

• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk opgesteld per kindercentrum 

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie 

• De houder heeft de urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten door middel van het plan toe te sturen aan alle beroepskrachten. 

• De houder heeft de urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor ouders door 

middel van een mailbericht aan alle ouders. 

• Uit de urenverdeling per kindercentrum volgt dat iedere beroepskracht in 2020 kon en in 2021 

coaching kan ontvangen. 

 

Uit gesprekken met een aantal beroepskrachten van KDV Bambi blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn 

gecoacht door één van de twee pedagogisch coaches.  Coaching vond zowel plaats door middel van 

individuele gesprekken als door middel van video interactie begeleiding, teamcoaching en diverse 

scholingen. In 2021 krijgen alle beroepskrachten een babyscholing aangeboden. Daarnaast krijgen 

alle beroepskrachten een algemene training in SLO doelen gevolgd door individuele gesprekken en 

video interactie begeleiding. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

De opvang vindt plaats in drie stamgroepen (zie tabel hiervoor). Het maximale aantal kinderen per 

stamgroep wordt in de praktijk tijdens de beoordeelde periode niet overschreden. Kinderen 

verblijven in één vaste stamgroep. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen het domein Personeel en groepen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met de leidinggevende tijdens de 

inspectie en na afloop per mail) 
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• Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 31 augustus 2021) 

• Observatie(s) (tijdens de inspecties op 31 augustus 2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef van de beroepskrachten die werkzaam 

zijn op deze locatie) 

• (Praktijk)leerovereenkomst (van de stagiaire werkzaam bij deze locatie) 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Presentielijsten (van augustus 2021) 

• Personeelsrooster (van augustus 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (inclusief pedagogisch werkplan 2021, versie maart 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (zoals aangeleverd door de houder) 

• Uitvoering pedagogisch coachingsplan 2020 (van KDV Bambi) 

• Pedagogisch Coachingsbeleid CBW algemeen 2020 

• Coachplan Kinderdagverblijf Bambi 2021 

• Coachplan CBW 2021 

• E-mail aan beroepskrachten m.b.t. de pedagogisch coaching 

• E-mail aan beroepskrachten m.b.t. de pedagogisch coaching dd 10 mei 2021 

• E-mail aan beroepskrachten m.b.t. het plan voor pedagogisch coaching voor 2021 dd 30 maart 

2021 

• E-mail aan ouders m.b.t. de pedagogisch coaching dd 5 februari 2021. 
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Veiligheid en gezondheid 

 

 

Binnen dit domein is een gedeelte van het beleid Veiligheid en gezondheid getoetst. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

KDV Bambi heeft voor dit kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het veiligheid- en 

gezondheidsbeleid gaat in op het omgaan met de voornaamste risico's in het kindercentrum. Er 

wordt beschreven hoe om te gaan met grote risico's met betrekking tot de fysieke veiligheid, grote 

risico's met betrekking tot de sociale veiligheid (grensoverschrijdend gedrag) en de gezondheid. Er 

wordt ook beschreven hoe er wordt omgegaan met de kleinere risico's en hoe kinderen hiermee te 

leren omgaan. 

 

Tijdens dit onderzoek wordt in het bijzonder gekeken naar het beleid Veiligheid en gezondheid met 

betrekking tot de corona-maatregelen. De houder beschrijft in het corona protocol welke 

maatregelen, wanneer en door wie worden genomen om risico's te voorkomen en hoe te handelen 

bij een (mogelijke) besmetting. Er wordt verwezen naar diverse werkinstructies en protocollen 

zoals het protocol luchtkwaliteit en het protocol pandemie corona. De beschreven maatregelen, 

zoals voldoende afstand houden, maatregelen m.b.t. handhygiëne en ventileren en het testbeleid 

staan voldoende duidelijk en concreet beschreven. 

 

De houder schrijft in het beleid dat het beleid tenminste 2 keer per jaar tijdens een 

teamvergadering zal worden besproken. Uit de aangeleverde notulen van 3 recente vergaderingen 

blijkt dat elke vergadering één of meerdere onderwerpen uit het beleid Veiligheid en gezondheid 

aan de orde zijn gekomen. Het ging dan vooral om de maatregelen met betrekking tot corona en 

de risico-inventarisatie. Daarnaast werd het protocol warm weer en het beleid met betrekking tot 

kinderziektes besproken. 

 

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. Dit is 

beoordeeld door middel van de personeelsroosters van de maand augustus 2021. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de Veiligheid en Gezondheid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met de leidinggevende tijdens de 

inspectie en na afloop per mail) 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 31 augustus 2021) 

• Observatie(s) (tijdens de inspecties op 31 augustus 2021) 

• EHBO-certificaten (van de beroepskrachten die werkzaam zijn op deze locatie) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (ongedateerd, zoals toegestuurd door de locatiemanager op 

10 september 2021) 

• Personeelsrooster (van augustus 2021) 

• Notulen teamoverleg (dd 6 mei, 1 juli en 2 september 2021) 

• Corona protocol versie 10 dd 1 augustus 2021 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

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

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
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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) 

 

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) 

 
 

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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

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

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

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

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Kinderopvang Volendam Bambi 

Website : http://www.bambivolendam.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000041235714 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk 

Volendam 

Adres houder : W J Tuijnstraat 15 

Postcode en plaats : 1131 ZH Volendam 

KvK nummer : 36028488 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw Boon 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Edam-Volendam 

Adres : Postbus 180 

Postcode en plaats : 1130 AD VOLENDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-10-2021 



 

 

17 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-08-2021 

Stichting Kinderopvang Volendam Bambi te Volendam 

 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


