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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet
Kinderopvang en peuterspeelzalen.
Het hoofdstuk inspectie-items geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden zijn beoordeeld tijdens
dit onderzoek.
De oordelen zijn gebaseerd op:
- observaties;
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd;
- gesprekken met de beroepskrachten;
- contact met de locatiemanager
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.

Beschouwing
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf Kameleon is sinds augustus 2014 onderdeel van Just Kiddies.
Er zijn momenteel 3 groepen waarvan 2 verticale groepen en een halve dagopvang peutergroep.
Kinderdagverblijf Kameleon is een kleinschalig kinderdagverblijf.
Kameleon zal nog in 2016 verhuizen naar een nabijgelegen pand aan de Götzenhainsingel 5 in
Bleiswijk.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:




03-11-2015, jaarlijks onderzoek, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd;
24-07-2014, jaarlijks onderzoek, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd;
01-09-2014, incidenteel onderzoek ivm wijziging houder. Er zijn geen overtredingen
geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de pedagogische praktijk
voldoende op orde was.
Er zijn tijdens dit jaarlijks onderzoek op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.

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

Pedagogische praktijk
De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld:
-

emotionele veiligheid
persoonlijke competentie
sociale competentie
overdracht van normen en waarden

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0 - 4 jaar (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag tijdens een eet- en drinkmoment en
tijdens een activiteit op de peutergroep.
Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.
Observatie:
De beroepskracht heeft een baby op schoot. Het is tijd voor de baby om de fles melk te drinken.
De beroepskracht merkt dat de baby snel drinkt en zegt tegen de baby: "Je hebt dorst hè? Ik ga
straks nog een extra fles voor je maken."

Persoonlijke competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele)
kinderen
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.

Observatie:
De beroepskracht haalt de poppenkast uit een kast in de gang. Zij legt aan de toezichthouder uit
dat de kinderen graag met de poppenkast willen spelen. Als de poppenkast voor een zitbank wordt
opgesteld juichen de kinderen blij. De poppenkast is tijdens dit fantasiespel een pizzatent. Twee
kinderen nemen plaats achter de gordijnen van de poppenkast. De beroepskracht vraagt: “Wat
gaan wij bestellen?” De kinderen willen allemaal een pizza bestellen. “Wat wil jij op je pizza
hebben?”, vraagt de beroepskracht. Het kind zegt: “Ik wil een pizza met smeerkaas." De kinderen
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maken er een vrolijk spel van. De beroepskracht begeleidt het spel, leert de kinderen een
bestelling plaatsen, een bestelling leveren en daarbij 'dankjewel' en 'alsjeblieft' zeggen. De
kinderen houden de regie om te bepalen of er een ingrediënt voor de pizza wel of niet voorradig is.
Om beurten nemen andere kinderen plaats achter het gordijn in de poppenkast om de bestelling
van de pizza’s op te nemen.
Later is de pop Puk ook aan de beurt om een pizza te bestellen. De beroepskracht vraagt de
aandacht van de kinderen voor de bestelling van Puk. Na afloop van het spel mochten de kinderen
de ‘pizza's’ proeven. De kinderen vinden de pizza’s lekker.
Op het kinderdagverblijf wordt er gewerkt met het voorschoolse programma Uk & Puk. Bij
Kameleon heeft Puk zijn eigen huisje in de hal. Samen met Puk worden er activiteiten gedaan,
waarmee de kinderen op verschillende gebieden gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in
de praktijk uitvoering aan geven.
De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee voldaan is aan de wettelijke vereisten.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Bij deze steekproef zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) beoordeeld van de houder en
twee beroepskrachten.
Er waren geen stagiaires werkzaam in het kindercentrum.
De door de toezichthouder beoordeelde VOG's voldoen aan de wettelijke vereisten.
Passende beroepskwalificatie
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf Kameleon beschikt over 3 stamgroepen, waarvan 2 verticale groepen (0-4 jaar)
en een halve dagopvang voor peuters.
Groep
Girafjes
Leeuwtjes
Krokodilletjes (peuters)

Leeftijd
0 - 4 jaar
0 - 4 jaar
3+

Max. aantal kinderen
12
12
12

De kinderen worden in de eigen stamgroep opgevangen. Op minder drukke dagen worden de
stamgroepen samengevoegd. De peutergroep is op woensdagen gesloten. Elk kind maakt van
maximaal 2 stamgroepruimten gebruik gedurende de week.
Omvang en samenstelling van de groepen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Beroepskracht-kindratio
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de
leeftijd van de kinderen. Hieronder de aanwezigheid van kinderen en beroepskrachten tijdens de
inspectie.
Groep
Girafjes
Leeuwtjes
Krokodilletjes (peuters)

Aantal kinderen
0
6
8

Aantal beroepskrachten
0
1
1

Op de dag van de inspectie waren er geen kinderen van de stamgroep Girafjes aanwezig.
De beroepskracht van de peutergroep werd ondersteund door een snuffelstagiaire.
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool.
Tijdens momenten van afwijking van de beroepskracht kind-ratio, bijvoorbeeld tijdens de
middagpauzes, is men om en om van de groep af, zodat altijd minimaal de helft van het aantal
benodigde beroepskrachten wordt ingezet.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Gebruikte bronnen:
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Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)
Observaties
Verklaringen omtrent het gedrag
Diploma's beroepskrachten
Arbeidscontracten
Presentielijsten
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders via:





de website
het pedagogisch beleidsplan
dagelijkse gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen
nieuwsbrieven

Ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid zoals, onder andere, de groepsgrootte, de
opleidingseisen van de beroepskrachten en de klachtenregeling.
Er staat een link op de website van de houder naar het laatste inspectierapport.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Ook is er een oudercommissie
ingesteld, met 2 leden.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) voor de afhandeling van klachten
over:



een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:







de klacht zorgvuldig onderzoekt;
de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen
zijn gerealiseerd.

De houder aangesloten is bij de Geschillencommissie.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Klachten 2015 en voorgaande jaren
Tot 1 januari 2016 was de houder aangesloten bij de Zuid Hollandse Centrale
Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK) en bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang
(SKK) en de klachtenkamer voor klachten van ouders en oudercommissie.
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In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, hoeft de houder
geen jaarverslag klachten 2015 op te stellen, als er in dat jaar geen klachten van de
oudercommissie zijn ingediend bij de externe klachtencommissie.
Er zijn in het jaar 2015 geen externe klachten over deze locatie gemeld.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)

Reglement oudercommissie

Website

Klachtenregeling

Klachtenregeling oudercommissie

9 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-09-2016
Kameleon te BLEISWIJK

Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten 2015 en voorgaande jaren
De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een
oordeel van de klachtencommissie.
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na.
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt
aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kameleon
: 80
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Just Kiddies
Hoekeindseweg 81
2665KB BLEISWIJK
27314780
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
O. Fernandes de Brito

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Lansingerland
: Postbus 1
: 2650AA BERKEL EN RODENRIJS

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

19-09-2016
30-09-2016
Niet van toepassing
03-10-2016
04-10-2016
04-10-2016

: 04-10-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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