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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 Prinsenark maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Shezaf. Deze locatie is 
een kinderdagverblijf met 41 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 
 
Kinderdagverblijf Prinsenark is gehuisvest in een pand waarin iedere groep over een eigen 
groepsruimte beschikt. Daarnaast is er een aangrenzende buitenspeelruimte. 
 
Kinderdagverblijf Prinsenark voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er zijn geen afwijkingen 
geconstateerd. 
 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan ten aanzien van voorschriften die niet 
nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een organisatiebreed pedagogisch beleidsplan. Hierin is een op de locatie 
afgestemd pedagogisch werkplan opgenomen. 
 
 

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(en). 
 
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de Wet Innovatie en Kwaliteit 
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 en de 
socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
 
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Tijdens de observatie 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. 
 
Observatie pedagogische praktijk 
Tijdens de inspectie spelen de kinderen buiten. De beroepskrachten zitten bij de kinderen op de 
grond, of op een randje. Zij reageren op de kinderen. Wanneer één van de kinderen bijvoorbeeld 
gaat huilen vraagt de beroepskracht haar wat er gebeurt is. Als blijkt dat het meisje haar voet 
gestoten heeft, troost de beroepskracht haar en vraagt haar of zij een doekje zal pakken zodat het 
meisje haar tranen kan drogen. 
 
De beroepskrachten herinneren de kinderen aan de afspraken. Wanneer één van de kinderen 
bijvoorbeeld het kunstgras op fietst, herinnert de beroepskracht hem er aan dat hij op de stenen 
mag fietsen. 
 
De beroepskrachten benoemen richting de kinderen wat zij doen. Eén van de beroepskrachten 
voetbalt met de kinderen. Zij geeft het kind een complimentje en benoemt vervolgens dat zij aan 
de andere kant van hem gaat staan, zodat zij beter over de buitenruimte kan kijken. 
 
 

Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Prinsenark heeft drie stamgroepen en is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 7.30 - 18.00 uur en maakt gebruik van het voorschoolse educatieprogramma Puk & Ko. 
Per dag bezoeken maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar groep Geel en maximaal 12 
kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar de groepen Rood en Blauw. 
 
Er zijn vaste beroepskrachten werkzaam die in het bezit zijn van een certificaat voorschoolse 
educatie en een bewijs waaruit blijkt dat zij ten minste niveau 3F, op de onderdelen mondelinge 
taalvaardigheid en lezen, beheersen. 
 
Houder heeft een opleidingsplan opgesteld dat voldoet aan de voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Locatiebezoek) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website (www.shezaf.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie: mei 2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Scholingsbeleid; versie: mei 2019) 
 Bewijs waaruit blijkt dat de beroepskracht voorschoolse educatie aantoonbaar beschikt over 

niveau 3F van de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheden en Lezen; 
 VVE beleid 2019. 
 
 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De structureel aanwezige personen zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en voor 
aanvang van de werkzaamheden gekoppeld met de houder. 
 
 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van nieuwe beroepskrachten, die nieuw werkzaam zijn op kinderdagverblijf 
Prinsenark na de vorige inspectiedatum 8 mei 2018, zijn gecontroleerd. Alle nieuwe 
beroepskrachten beschikken over een beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarden. De 
overige beroepskwalificaties zijn tijdens vorige inspecties beoordeeld. 
 
 

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

Ten tijde van de inspectie wordt er op maandag, woensdag en vrijdag in de ruimte van groep Rood 
opvang geboden aan een opvangbehandelgroep: Groep de Kleurentuin. Dit is een samenwerking 
tussen Shezaf en Ipse de Bruggen. Er wordt opvang aangeboden voor kinderen met een 
ontwikkelingsvraag. De groep wordt begeleid door één beroepskracht vanuit Shezaf en een 
medewerker vanuit Ipse de Bruggen. Deze medewerker is niet in dienst bij Shezaf, en geen 
beroepskracht. De samenstelling van de groep is zodanig, dat er wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio indien één beroepskracht vanuit Shezaf wordt ingezet op de groep. 
Deze beroepskracht is bij het openen of sluiten (afhankelijk van de dienst die zij werkt) en tijdens 
haar pauze niet aanwezig op de groep. Op deze momenten is de medewerker vanuit Ipse de 
Bruggen alleen aanwezig op de groep. Omdat zij niet aangemerkt kan worden als beroepskracht, 
wordt op deze momenten niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
Houder heeft binnen de gestelde termijn de tekortkomingen omtrent aantal beroepskrachten en 
eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires in orde gemaakt: 
 De houder heeft op 28 augustus 2019 per mail bevestigd dat er per 1 september 2019 gewerkt 

zal worden met twee beroepskrachten vanuit Shezaf op groep de Kleurentuin en een 
medewerker vanuit Ipse de Bruggen. De beroepskrachten vanuit Shezaf werken beiden een 
halve dag. De ene beroepskracht werkt van 7.30 - 13.00 uur en de tweede werkt van 13.00 - 
18.00 uur. Op deze manier is er gedurende de gehele openingstijd van de groep een 
beroepskracht aanwezig, waardoor er voldaan wordt aan de eisen omtrent de beroepskracht-
kindratio. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, 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) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderdagverblijf Prinsenark heeft drie stamgroepen: 
 Groep Blauw biedt opvang aan maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar; 
 Groep Rood biedt opvang aan maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar; 
 Groep Geel biedt opvang aan maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 
Op maandag, woensdag en vrijdag wordt er in de ruimte van groep Rood een 
opvangbehandelgroep, Groep de Kleurentuin, aangeboden. Dit is een samenwerking tussen Shezaf 
en Ipse de Bruggen. Er wordt opvang aangeboden voor kinderen met een ontwikkelingsvraag. De 
groep wordt begeleidt door één beroepskracht vanuit Shezaf en een medewerker vanuit Ipse de 
Bruggen. 
 
De kinderen die opgevangen worden in groep Rood, worden op deze dagen opgevangen in groep 
Geel. Eén van de vaste beroepskrachten van groep Rood is op deze dagen ook werkzaam op groep 
Geel. Deze werkwijze is omschreven in het pedagogisch beleid en ouders zijn hiervan op de hoogte 
en geven hiervoor toestemming.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Locatiebezoek) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Website (www.shezaf.nl) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Overzicht structureel aanwezige personen 
 Presentielijsten (Inspectiedag) 
 Personeelsrooster (Inspectiedag) 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie: mei 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder gebruikt als meldcode het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ 
voor de kinderopvang. 
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De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze meldcode door middel van het bespreken 
van de inhoud tijdens overleggen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Locatiebezoek) 
 Website (www.shezaf.nl) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Datum: juni 2018, laatst aangepast door 

Shezaf februari 2019) 
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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 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) 

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) 
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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 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 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, 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 
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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) 

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 

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) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
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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 
 

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 : Prinsenark 
Aantal kindplaatsen : 41 
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 : Shezaf 
Adres houder : Prinses Irenelaan 1 
Postcode en plaats : 2404BH Alphen aan den Rijn 
Website : www.shezaf.nl 
KvK nummer : 41167932 
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 :  C. van Duin 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alphen aan den Rijn 
Adres : Postbus 13 
Postcode en plaats : 2400AA ALPHEN AAN DEN RIJN 
 

Planning 
Datum inspectie : 29-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 05-09-2019 
Zienswijze houder : 11-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 24-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De inspecteur heeft aangegeven dat bij inspectie op bepaalde tijden (pauze, of begin/eind eind van 
de dag) de BKR niet correct is doordat er alleen een medewerker van IPSE staat. Bij aanvang van 
de kleurentuin hebben wij dit besproken met de gemeente en hebben wij toestemming gekregen 
om met deze inzet van personeel te werken. Wellicht kan de gemeente duidelijkheid scheppen over 
mogelijke uitzonderingen op de wet kinderopvang bij opvang van kinderen met een anders lopende 
ontwikkeling, die dan ook de GGD worden overgenomen en getoetst. 
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