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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Katwijk heeft een nader onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf Mukkie. Dit nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de 

geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie op 31 juli 2019 met betrekking tot de volgende 
domeinen: 

 

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  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. 

 
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 

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

Pedagogisch klimaat 
  

 

Voorschoolse educatie 

Ten tijde van de inspectie bleek dat één van de nieuwe medewerkers niet in het bezit was 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. 

 

Voor het nader onderzoek heeft de houder documentatie opgevraagd waaruit blijkt dat deze 
medewerker en eventuele andere nieuwe medewerkers sinds de inspectie op 31 juli 2019, 

aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en 
Lezen. De houder heeft deze documentatie overlegd. Hiermee is de tekortkoming opgelost en 

voldoet de houder aan deze voorwaarde. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 

Personeel en groepen 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Ten tijde van de reguliere inspectie op 31 juli 2019 bleek dat één nieuwe stagiaire ná aanvang van 

de werkzaamheden was 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. Hiermee 

werd niet voldaan aan de voorwaarden. 
 

Voor het nader onderzoek heeft de toezichthouder de gegevens opgevraagd van de nieuwe 

personen die werkzaam zijn bij deze locatie sinds de inspectie van 31 juli 2019. Alle nieuwe 
personen zijn vóór aanvang van hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder in het 

Personenregister Kinderopvang.  
 

 

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

stagiaires 

Ten tijde van de vorige jaarlijkse inspectie voldeed de beroepskracht-kindratio niet volledig aan de 
getoetste voorwaarden.Op de groep Bijtjes voldeed de beroepskracht-kindratio niet. 

 

Voor het nader onderzoek heeft de toezichthouder de presentielijsten en het personeelsrooster 
opgevraagd van de maand januari 2020. Ook heeft de toezichthouder een onaangekondigd 

inspectiebezoek afgelegd op deze locatie. Uit de documenten en het locatiebezoek blijkt dat de 
houder voldoet aan de getoetste voorwaarden omtrent de beroepskracht-kindratio. De 

tekortkoming is opgelost. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Locatiebezoek) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (Nieuwe medewerkers en stagiaires 
sinds de vorige reguliere inspectie op 31/7/2019) 

 Presentielijsten (Januari 2020) 
 Personeelsrooster (Januari 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

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) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

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

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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 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 bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
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 : 21-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-03-2020 
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