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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 www.rijksoverheid.nl. 
  
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 voldeed, 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 
Buitenschoolse opvang De Watergeuzen maakt deel uit van de kinderopvangorganisatie 
Kinderdagverblijf De Watergeuzen. 
Deze locatie is een buitenschoolse opvang die maximaal 30 kinderen opvangt in de leeftijd van 4 
tot 13 jaar. 
  
Buitenschoolse opvang De Watergeuzen voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er zijn geen 
afwijkingen geconstateerd. 
  
Naar aanleiding van de inspectie heeft er een (telefonisch) gesprek plaatsgevonden met de 
leidinggevende van deze locatie. Tijdens dit gesprek is de huidige stand van zaken bij de locatie 
met betrekking tot de implementatie van de Wet IKK besproken. Hierbij zijn onder andere de 
wijzigingen met betrekking tot het veiligheid en gezondheidsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, 
het mentorschap en de EHBO-diploma’s van de beroepskrachten besproken. De leidinggevende is 

op de hoogte van deze nieuwe wetgeving en heeft hiervoor de benodigde acties ondernomen. De 
volgende onderdelen zijn nog in ontwikkeling: de houder ontwikkelt momenteel het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid. 
Leidinggevende is voornemens om te starten met het implementeren van het beleid in maart 2018 
en dit uiterlijk eind 2018 volledig op orde te hebben. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 
 
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 

 
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt 
van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen de kinderen. Kinderen 
krijgen de kans voor 'hoor en wederhoor'. Een kind komt bijvoorbeeld naar de beroepskracht toe 
om te vertellen dat ze ruzie heeft met een ander kind. De beroepskracht hoort het verhaal aan en 
vraagt: 'Zal ik even met je meelopen? Want ik heb nu gehoord wat jouw verhaal is, nu wil ik even 
luisteren naar zijn verhaal. Zullen we dan samen een oplossing bedenken?' De beroepskracht loopt 
mee naar het andere kind en luistert naar zijn kant van het verhaal. Samen komen de 
beroepskracht en de kinderen tot een oplossing. 
  
De kinderen zijn deel van de groep 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. In de middag eten de kinderen en beroepskrachten samen een 
cracker. De beroepskracht vraagt: 'Wie gaat er helpen met klaarzetten?' Verschillende kinderen 
bieden hun hulp aan en zetten de spullen klaar. 
De beroepskrachten geven aan dat de oudere kinderen hun ideeën kenbaar kunnen maken in de 
Kinderraad. Deze komt af en toe bijeen, waarbij de kinderen aan kunnen geven wat hun ideeën 
zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
· Interview (Beroepskrachten) 
· Observaties (Locatiebezoek) 
· Website (https://www.dekinderhaven.nl/) 
· Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van nieuwe personen tot de vorige inspectie op 28 augustus 
2017 zijn gecontroleerd. 
Volgens opgaaf van houder zijn er na deze inspectiedatum geen nieuwe personen werkzaam bij 
buitenschoolse opvang De Watergeuzen. Dit onderdeel is daarom niet beoordeeld. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De beroepskwalificaties van nieuwe beroepskrachten tot de vorige inspectie op 28 augustus 
2017 zijn gecontroleerd. 
Volgens opgaaf van houder zijn er na deze inspectiedatum geen nieuwe beroepskrachten 
werkzaam bij buitenschoolse opvang De Watergeuzen. Dit onderdeel is daarom niet beoordeeld. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan de voorwaarden. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Buitenschoolse opvang De Watergeuzen werkt met twee basisgroepen. Deze twee groepen zijn 
verdeeld aan de hand van het tijdstip van het 'uitgaan' van de scholen. De eerste groep kinderen 
eet en drinkt, voordat de andere groep kinderen uit school op de buitenschoolse opvang aankomt. 
Er worden in totaal maximaal 30 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
· Interview (Beroepskrachten) 
· Observaties (Locatiebezoek) 
· Presentielijsten 
· Pedagogisch Beleid 
· 4P Bijlage Pedagogisch Beleid 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Houder heeft een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld. Hiernaast werkt de houder met 
risico-inventarisaties. Aan de hand van quickscans en teamoverleggen houdt de houder het beleid 
actueel. 
  
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de Regeling Wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
· Interview (Beroepskrachten) 
· Observaties (Locatiebezoek) 
· Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid De Watergeuzen 
· EHBO-certificaten 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het 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 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
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 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a 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 meebrengt, 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang 
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
omvat) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Watergeuzen 
Website : http://www.dekinderhaven.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000011886773 
Aantal kindplaatsen : 30 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Watergeuzen 
Adres houder : Willem Barentszstraat 47 
Postcode en plaats : 2315TZ Leiden 
Website : www.dekinderhaven.nl 
KvK nummer : 28094616 
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 : Leiden 
Adres : Postbus 9100 
Postcode en plaats : 2300PC Leiden 
 

Planning 

Datum inspectie : 20-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 22-03-2018 
Zienswijze houder : 05-04-2018 
Vaststelling inspectierapport : 06-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-04-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


