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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 

Op 14 maart heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Edam/Volendam een 

onaangekondigde inspectie uitgevoerd. 

 

Tijdens deze inspectie is gebleken dat er niet geheel werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Binnen het domein Personeel en groepen is sprake van een overtreding die niet in aanmerking 

komt voor een herstelaanbod. 

Er is een herstelaanbod aangeboden binnen de domeinen Veiligheid en gezondheid en pedagogisch 

klimaat. Na herstelaanbod wordt aan de betreffende voorwaarde voldaan. Voor een inhoudelijke 

toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Diedel Dumpie is gevestigd aan de Achterhaven in Edam. De opvang wordt 

aangeboden in twee verticale stamgroepen met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. Eén van de 

stamgroepruimtes bevindt zich op de begane grond en de andere stamgroepruimte bevindt zich op 

de eerste verdieping. Er is tevens een aangrenzende buitenruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 2020, jaarlijks onderzoek houder voldoet na herstelaanbod binnen het domein Veiligheid en 

Gezondheid. Advies: geen handhaving. 

 2020, nader onderzoek na overtreding binnen domein Personeel en groepen. Advies: 

handhaving. 

 2020, nader onderzoek na overtredingen binnen domein Personeel en groepen. Advies: 

handhaving. 

 2019, jaarlijks onderzoek overtredingen binnen de domeinen personeel en groepen en 

veiligheid en gezondheid. Advies: handhaving. 

 

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 

 

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. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

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 

Kindercentrum Diedel Dumpie beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan. 

 

Verantwoorde dagopvang 

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang. De houder beschrijft op welke manier ervoor 

wordt gezorgd voor het borgen van de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van motorische, 

creatieve en cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en de overdracht van normen en waarden. 

Hierbij is er aandacht voor de verschillende ontwikkelingsfasen. 

 

Handelen conform beleid  

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

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

blijkt dat onderwerpen uit het beleid tijdens de vergaderingen worden besproken. 

 

Afwijkingen beroepskracht-kind-ratio  

In het beleidsplan worden de concrete tijden niet benoemd wanneer er misschien wel en zeker niet 

afgeweken wordt van de beroepskracht-kind-ratio. 

 

 

Herstelaanbod 

De concrete tijden waarop er zeker niet wordt afgeweken staan onvoldoende concreet beschreven 

in het pedagogisch beleidsplan. 

De houder heeft in het kader van herstelaanbod de gelegenheid gekregen om de beschrijving van 

afwijkingen van de BKR concreet te beschrijven. De houder heeft op 4 april 2022 een aangepaste 

versie van het pedagogisch beleidsplan toegestuurd waarin de concrete tijden wanneer er wel en 

wanneer er zeker niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kind ratio omschrijving voldoende is 

omschreven. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 

Pedagogische praktijk 

De observatie vindt plaats op de groepen. De beneden groep is aan het spelen in de verschillende 

hoeken. In de babytuin zit een beroepskracht bij de kinderen. Op de boven groep gaan de kinderen 

aan tafel voor een warme maaltijd.  

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 kennen ieder kind in de groep. De beroepskrachten hebben korte gesprekjes 

met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek.  

Er spelen kinderen met plastic dieren, de kinderen laten deze zien aan de beroepskrachten en 

vertellen welk dier het is. De beroepskracht gaat hierop in en er ontstaat een gesprekje over welke 

geluiden de dieren maken en waar de dieren wonen. 

 

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: 

 

Een van de kinderen ziet de auto van een kind en geeft aan ook een auto te willen. De 

beroepskracht geeft aan dat er nog meer auto’s zijn in de bak en dat het kind in de bak mag gaan 

kijken. Samen gaan ze op zoek naar een auto. Het kind zet de duplo auto in elkaar en de 

beroepskracht laat hem dat eerst zelf proberen. Daarna geeft zij hem wat aanwijzingen hoe het 

kind de auto kan maken. Tijdens het eten krijgen de kinderen eigen bestek en eten de kinderen 

zelfstandig. 

   

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: 

 

Er ontstaat tussen twee kinderen ruzie over een helm. De beroepskracht merkt dit op en vraagt of 

het goed gaat. Ze leert het kind dat de helm afpakte om deze terug te geven en wijst het kind erop 

dat er nog een helm is. Hierop geeft een van de kinderen de helm aan. De beroepskracht benoemt 

hierop dat dit erg lief is van het kind om dat te doen. 
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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: 

 

Bij het aan tafel gaan leren de kinderen om even op elkaar te wachten voordat zij beginnen met 

eten. Samen zingen zij eerst een liedje en daarna begint de hele groep met eten. 

Een van de kinderen gaat staan tijdens het eten. De beroepskracht geeft aan dat het handiger is 

om op de billen te gaan zitten omdat het kind anders kan vallen.  

   

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (29 maart 2022) 

 Observatie(s) (14 maart 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: april 2022) 

 Notulen teamoverleg (september 2021 en november 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder en de nieuwe beroepskrachten zijn werkzaam bij de onderneming zijn in het bezit van 

een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze beroepskrachten zijn ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK) en gekoppeld met de houder, voordat zij hun 

werkzaamheden bij de kinderopvangorganisatie aanvingen. 

De stagiaire die tijdens de inspectie op de groep werkte stond op dat moment niet ingeschreven in 

het PRK en was niet gekoppeld aan de houder. De houder was wel in het bezit van een VOG (dd 

november 2021) van deze stagiaire. Deze stagiaire is op  4 april 2022 alsnog ingeschreven in het 

PRK en gekoppeld aan de houder. 

 

In de periode tussen het constateren van de tekortkoming na de inspectie en de koppeling in het 

PRK heeft de houder de stagiaires niet op de groep laten werken. 

 

Ondanks de handelingen van de houder na afloop van de inspectie werd er tijdens de inspectie niet 

voldaan aan onderstaande voorwaarden. 

 

Conclusie 

 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Alle getoetste beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach 

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

bijbehorend diploma. 
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Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot opleidingseisen. 

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  

Aantal aanwezige 

kinderen tijdens 

inspectiebezoek 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten * 

Beneden 

groep 

0 - 4 

jaar 

16 11 3 

Boven 

groep 

0 - 4 

jaar 

16 14 3 

 

 

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.  

 

De houder heeft roosters en aanwezigheidslijsten van een bepaalde periode (zie bronnen) 

opgestuurd. Hieruit blijkt dat de houder per stamgroep voldoende beroepskrachten heeft ingezet 

voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De tijden waarop zeker niet en mogelijk wel mag 

worden afgeweken, staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. Er mogen 

maximaal drie uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Gedurende deze uren wordt 

ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. De houder heeft dit 

aangetoond door middel van de opgestuurde documenten. 

 

Stagiaires 

Op de locatie werken twee BOL-stagiaires. Zij beschikken over een BPV-overeenkomst en worden 

boventallig ingezet.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het aantal beroepskrachten 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. Het maximale aantal kinderen per stamgroep wordt 

in de praktijk tijdens de beoordeelde periode niet overschreden. Kinderen verblijven in één vaste 

stamgroep. De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en 

welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 

toegewezen. 

Wanneer een kind in een andere groep wordt opgevangen, wordt er volgens het beleid vooraf aan 

de ouder toestemming gevraagd. Dit komt volgens de roostering in de beoordeelde periode niet 

voor. 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Op de  groepen wordt hieraan voldaan. 
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Aan een kind in de leeftijd ouder dan één jaar worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Op de groepen wordt hieraan voldaan. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de stabiliteit van de opvang 

voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 28-3-2022 op 5 april 2022) 

 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Personeelsrooster (week 8 tot en met 10 en 14 maart van 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

KDV Diedel Dumpie 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. 

 

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 (zie bronnen). 

 

De houder beschrijft in het beleid welke maatregelen, wanneer en door wie, worden genomen om 

risico's te voorkomen en hoe te handelen als een risico zich voordoet. Er wordt verwezen naar de 

risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 

 

Een van de risico's die die tijdens de inspectie naar voren kwam, is onvoldoende geborgd in het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit gaat om het risico met betrekking tot het binnenklimaat. In 

het beleid staat beschreven dat de temperatuur in de slaapkamers tussen 15 en de 18 graden dient 

te zijn. De temperatuur in de slaapkamers wordt echter niet bijgehouden. Hierdoor is niet te 

bepalen of de temperatuur binnen de genoemde waarden valt. 

 

In het kader van een herstelopdracht heeft de houder op korte termijn, na de inspectie, alsnog 

gezorgd voor het ophangen van temperatuurlijsten en een werkinstructie voor de beroepskrachten 

om de temperatuur in de slaapkamers bij te houden. De houder heeft deze documenten op 4 april 

2022 opgestuurd. Tijdens de eerstvolgende inspectie zal worden bekeken of de temperatuur in de 

slaapkamers wordt bijgehouden en of er maatregelen worden getroffen wanneer de temperatuur in 

de slaapkamers boven de gewenste waarden valt. 
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Conclusie 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie geldig vanaf 1 januari 2020) 

 Werkinstructie bijhouden temperatuur slaapkamers. 

 Meetlijsten temperatuur slaapkamers. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 

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 wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a 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 rela ties 

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 

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. 
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(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet 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 

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) 

 
 

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) 

 
 

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 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Diedel Dumpie 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Sacha Simone Visser 

KvK nummer : 36050079 

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 :  F Sandbergen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Edam-Volendam 

Adres : Postbus 180 

Postcode en plaats : 1130 AD VOLENDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-04-2022 

Zienswijze houder : 12-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 16-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-05-2022 
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Openbaar maken inspectierapport : 09-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Goedendag, 

Wat er in het rapport staat hebben we al besproken. Alles is rechtgezet en voldoen weer 

aan alle eisen. Dus ik heb verder geen opmerkingen. 

  

Hartelijke groet, 

Sacha Visser 
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