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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. 
Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus en gastouders op het gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch 
beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de 
opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling 
van klachten en ouderrecht. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar de website van het landelijk register. 
  
Risicogestuurd toezicht: 
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. 
  
Het risicogestuurd toezicht houdt derhalve in dat er een onderzoek plaatsvindt naar kernzaken. Dit 
onderzoek zal echter worden uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake was van 
overtredingen, of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. Indien deze 
overtredingen, die niet al onder de kernzaken vallen, gedragsgerelateerd van karakter zijn, zullen 
deze in het risicogestuurde onderzoek ook beoordeeld worden. 
Binnen het raamwerk van het risicogestuurd toezicht, geeft het rapport per geïnspecteerd 
onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek. 
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang niet voldoet, dan wordt dit onderdeel specifiek bij 
het betreffende inspectiedomein genoemd. 
  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet 
kinderopvang die door toezichthouder zijn meegenomen in dit inspectiebezoek. 
 

Beschouwing 
Kinderdagverblijf Mukkie is een zelfstandige locatie en is gehuisvest in een pand te Rijnsburg. Het 
kindercentrum heeft vier stamgroepen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De locatie staat met 64 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
 
Kinderdagverblijf Mukkie voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden. 
 
Op de volgende voorwaarden is een afwijking geconstateerd: 
 
Domein Pedagogisch Klimaat 
Item Voorschoolse Educatie 
 De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
Domein Personeel en groepen 
Item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 

 
Item 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de 
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daarbij behorende rekenregels; - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het 
totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit 
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct 
voorafgaand aan de activiteit; - in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het 
pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van 
drie uur. 

 
Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 
 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Mukkie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het 
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleidsplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 
                     
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de ‘Wet kinderopvang’, waarin staat dat 
een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang biedt. Hieronder 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. 
 
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie. 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd. 
 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen de kinderen. Indien nodig grijpen zij in of 
geven zij ondersteuning aan de kinderen. Zij helpen de kinderen om sociale vaardigheden te 
ontwikkelen, zoals leren delen en op elkaar wachten. Tijdens het buitenspelen zit een kind 
bijvoorbeeld in een speelauto. Er is plek voor nog een kind. Een ander kind wil ook in de auto 
klimmen, maar het eerste kind staat dit niet toe. De beroepskracht legt uit: 'Andere kinderen 
mogen ook hè? Samen delen.' 
 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met de kinderen, waarbij beiden bijdragen aan de inhoud 
en de voortgang van het gesprek. Tijdens het gezamenlijke eetmoment bespreken de 
beroepskrachten en de kinderen bijvoorbeeld wat ze thuis hebben gedaan. Eén van de kinderen 
vertelt over een dagje aan het strand. Een ander kind zegt dat het naar de dierentuin is geweest. 
De beroepskracht toont interesse voor wat de kinderen vertellen door vragen te stellen (zoals: 
'Welke dieren heb je daar gezien?' en 'Met wie ben je daar naar toe gegaan?') en in te gaan op wat 
de kinderen vertellen. Ook vertelt ze over haar eigen bezoek aan de dierentuin, welke dieren ze 
toen heeft gezien en wat er allemaal gebeurde. 
 
 

Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Mukkie maakt gebruik van het voorschoolse educatieprogramma Peuterpraat. 
 
Momenteel volgen twee medewerkers een extra scholing voor voorschoolse educatie, die bestaat 
uit minimaal 12 dagdelen, om een certificaat te behalen. Deze medewerkers ronden deze 
scholing volgens opgaaf van de houder eind 2019 af. Zij worden op de groep ingezet naast 
medewerkers die al wel in het bezit zijn van een VE-certificaat. 
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De houder voldoet niet volledig aan de getoetste voorwaarden omtrent de Voorschoolse Educatie. 
Eén van de nieuwe medewerkers is niet in het bezit van een 3F-taalcertificaat of een vergelijkbaar 
bewijsstuk waaruit aantoonbaar blijkt dat zij ten minste niveau 3F beheerst op de onderdelen 
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Locatiebezoek) 
 Website (https://mukkie.nl/) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 3F taalcertificaten 
 Diploma's beroepskrachten 
 
 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De koppeling en inschrijving in het personenregister kinderopvang van personen nieuw werkzaam 
bij deze locatie na de inspectie op 6 maart 2018 zijn gecontroleerd. Dit betreft vijf personen. Deze 
personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 
 
Eén nieuwe stagiaire is echter ná aanvang van de werkzaamheden gekoppeld aan de houder. Deze 
stagiaire is gestart met de werkzaamheden per 27 augustus 2018. Zij is gekoppeld aan de houder 
op 11 maart 2019. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van beroepskrachten nieuw werkzaam bij deze locatie na de inspectie op 6 
maart 2018 zijn gecontroleerd. Deze beroepskrachten beschikken over een beroepskwalificatie 
welke voldoet aan de voorwaarden. De overige beroepskwalificaties zijn bij vorige inspecties 
beoordeeld. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio niet volledig aan de getoetste 
voorwaarden. 
 
Op de groep Bijtjes voldeed de beroepskracht-kindratio niet.  
In de ochtend waren negen kinderen aanwezig. Er waren vier kinderen aanwezig van 0 jaar, twee 
kinderen van 1 jaar en drie kinderen van 2 jaar. Er waren twee beroepskrachten ingezet. Gezien de 
leeftijden van de kinderen hadden dit echter drie beroepskrachten moeten zijn. 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderdagverblijf Mukkie heeft vier stamgroepen. 
 
 Groep Bloemetjes biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
 Groep Wolkjes biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
 Groep Bijtjes biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
 Groep Zonnetjes biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Locatiebezoek) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van kinderdagverblijf Mukkie heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 
omgegaan. In de meldcode is onder andere een stappenplan en afwegingskader opgenomen. 
 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van de 
inhoud van de meldcode. 
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De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze meldcode door middel van 
teamoverleggen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

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

 

Voorschoolse educatie 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Mukkie 
Website : http://www.mukkie.nl 
Aantal kindplaatsen : 64 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Mukkie 
Adres houder : Rijnsburgerweg 96 
Postcode en plaats : 2231AG Rijnsburg 
KvK nummer : 27316665 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Vos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Katwijk 
Adres : Postbus 589 
Postcode en plaats : 2220AN KATWIJK ZH 
 

Planning 
Datum inspectie : 31-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-09-2019 
Zienswijze houder : 13-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 18-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Domein Pedagogisch Klimaat 
Item Voorschoolse Educatie 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 Wij waren als organisatie in de overtuiging dat het diploma Pw4 alleen afgegeven werd als alle 

onderdelen voor de 3f waren behaald. Omdat zij ook al eerder met dit diploma op een VVE 
locatie heeft gewerkt, werd deze overtuiging bevestigd en hebben wij ons hier helaas 
onvoldoende verder in verdiept. De medewerker had gemiddeld voor beide onderdelen een 
voldoende, maar dit was niet voldoende voor de wet. Ze is inmiddels aangemeld om alsnog de 
taaltoets op 3f af te ronden en wordt totdat de taaltoets is behaald niet ingezet voor de VVE. 

 Wij vragen nu bij het aannemen van medewerkers om een bijlage van de cijferlijsten bovenop 
het diploma en daarmee het bewijs van het behaalde 3f niveau. Indien dit niet aanwezig is 
gaan zij zoals altijd standaard mee in de directe bijscholing. 

 
Domein Personeel en groepen 
Item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen.Het betreft hier het te laat koppelen van een stagiair in het 
personenregister. Het aannemen en koppelen verliep via twee kanalen. Het aannemen en 
begeleiden werd gedaan door de stagecoördinator en het koppelen door de organisatie. Dit 
was het eerste jaar dat de stagiairs naast hun VOG ook gekoppeld moesten worden. Dit was 
helaas nog niet voldoende meegenomen in het stagebeleid. Onze stagecoördinator is met 
zwangerschapsverlof gegaan en overgenomen in de periode waarin de stagiairs zijn begonnen. 
Helaas is er daardoor in de overdracht een gat ontstaan waardoor er geen tijdige koppeling 
heeft plaatsgevonden. Dit is later ontdekt toen de organisatie een nieuwe medewerker moest 
koppelen. De stagiair heeft toen direct opnieuw haar VOG aangevraagd en is alsnog 
ingeschreven en gekoppeld in het personenregister. 

 Inmiddels is er in het stage beleid opgenomen dat wij op de startdatum van de stagiairs 
controleren of de koppeling is ingesteld. Tevens hebben wij het schema waarin wij al bijhielden 
of alle andere documenten waren ingeleverd, uitgebreid met een vinkje voor de koppeling in 
het personenregister. We hopen hiermee de voorgaande situatie te voorkomen. 

 
 
Item 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. 
 Wij halen de kracht uit ons team door te werken met veel flexibele medewerkers. Wij hechten 

veel waarde aan vaste gezichten en hebben daarom geen reserve invalpool met invallers die 
vrijwel nooit ingezet worden. Voor de zomer was er binnen ons team veel onverwachte uitval 
door het overlijden van directe familie van twee medewerkers waardoor zij per direct niet 
meer ingezet konden worden. Tevens zijn er ook een aantal dames vroegtijdig minder gaan 
werken of eerder gestopt door hun zwangerschap. Dit hebben wij grotendeels goed kunnen 
opvangen door de flexibiliteit van ons eigen team en het al vooraf aannemen van nieuw 
personeel. Ondanks een doorlopende vacature, nam de werving van de nieuwe medewerkers 
en het opzeggen van hun toenmalige baan ook een aantal maanden in beslag. We hebben dus 
een aantal weken veel aanspraak moeten doen op de flexibiliteit van onze medewerkers. 

 Helaas hebben we wel moeten constateren dat het door deze grote hoeveelheid directe uitval 
in ons team (totaal 2,5fte) en de vakanties van het personeel niet haalbaar was om alle gaten 
op te vullen. Op sommige dagen hebben wij tijdens de vakantie geanticipeerd op last minute 
afzeggingen van kinderen. Helaas hadden wij op deze dag geen afzegging en dus net 1 
afzegging te weinig tijdens de ochtend. Omdat de andere groepen ook minder kinderen 
hadden zijn er op deze dag onderlinge afspraken gemaakt voor de samenwerking en 
begeleiding gedurende deze ochtend.  

 Inmiddels zijn de nieuw aangenomen medewerkers gestart en de meeste medewerkers weer 
terug van vakantie en zijn de roosters altijd volgens LKR.  
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