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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Kinderdagverblijf Satu is onderdeel van kinderopvangorganisatie Kinderdagverblijf Satu, 
die naast het kinderdagverblijf ook nog 2 buitenschoolse opvanglocaties beheert. 
Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een gebouw waar ook buitenschoolse opvang 
Satu in gehuisvest is.  
  
Het kinderdagverblijf heeft 3 groepen, waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden 
opgevangen. Er wordt gewerkt met de VVE methodiek Ben ik in Beeld, maar de houder ontvangt 
hier op dit moment geen subsidie voor. 
  
Inspectiehistorie 
In 2013 heeft in het kader van het risicogestuurde toezicht een regulier inspectiebezoek plaats 
gevonden waarbij niet alle voorwaarden beoordeeld zijn. 
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Huidige inspectie 
Op verzoek van gemeente Rotterdam heeft op maandag 17 februari 2014 een onaangekondigd 
regulier onderzoek plaatsgevonden. 
De houder heeft aangegeven dit jaar geen gemeentelijke subsidie voor de uitvoering van het 
VVEprogramma meer te hebben aangevraagd. Derhalve is het domein Voorschoolse Educatie niet 
meer boordeeld in dit inspectierapport. 
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Wijziging inspectierapport 
Sinds 1 januari 2014 zijn de modelrapporten aangepast waardoor er wijzigingen zijn opgetreden in 
de itemlijsten en bijbehorende voorwaarden. Dit houdt in dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de 
nummering of tekst van een voorwaarde of dat er meerdere voorwaarden zijn samengevoegd tot 
één nieuwe voorwaarde ten aanzien van het voorgaande inspectierapport. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
Pedagogisch beleid 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid.  
  
Het pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum Satu is ingezien. In het pedagogisch beleidsplan is 
de visie omschreven: 'Satu streeft er naar een opvoedingsituatie te bieden die aansluitend en 
aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis.' 
  
Het vierogenprincipe is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.  
 
Pedagogische praktijk 
 
Er is op alle groepen geobserveerd voor, tijdens en na het lunchmoment. 
  
De beroepskrachten zijn bekend met de kinderen en er staan iedere dag vaste gezichten op de 
groepen. De kinderen lijken zich veilig te voelen en kruipen regelmatig bij de beroepskrachten op 
schoot. De beroepskrachten tonen affectie door de kinderen een knuffel of aai over de bol te 
geven. Zij praten op een vriendelijke toon en er wordt regelmatig gelachen. 
  
Tijdens het lunchmoment vraagt de beroepskracht om de beurt aan de kinderen wat zij op hun 
boterham willen. De beroepskracht laat de kinderen kiezen: 'Wil je appelstroop of pasta?' Het 
kind geeft aan appelstroop te willen en de beroepskracht lacht: 'Ik weet zeker dat je liever pasta 

wilt, maar ok dan doen we appelstroop'. Als de beroepskracht de pot open maakt roept het kindje 
dat ze pasta wilt en de beroepskracht antwoordt: 'Ja dat dacht ik al, doen we pasta'. De 
beroepskracht glimlacht. 
  
De beroepskrachten geven kinderen de ruimte om hun zelfstandigheid te bevorderen, ze mogen 
zelf hun kleding aan/uit doen, zelf hun boterham met vork proberen te eten en zelf hun gezicht 
poetsen. De beroepskrachten helpen hen waar nodig en geven het goede voorbeeld aan de 
kinderen. 
  
De algemene sfeer op de groepen is prettig en ongedwongen. De beroepskrachten en kinderen 
komen ontspannen over. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie (Ingevuld door mw. Mulder (voorzitter oudercommissie)) 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mw. Knipscheer) 
• Interview anderen (Er is gesproken met de beroepskrachten) 
• Observaties (Er is geobserveerd op alle groepen) 
• Notulen oudercommissie 
• Pedagogisch beleidsplan 
• VVE-certificaten 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn ingezien op de locatie. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskwalificaties zijn ingezien op de locatie. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de presentielijsten is gebleken dat aan het beroepskracht-kind-ratio wordt voldaan.  
De beroepskrachten zijn nooit alleen in het pand aanwezig.  
 
Opvang in groepen 

 
Het kinderdagverblijf bestaat uit drie stamgroepen: Satu, Dua en Tiga. Dit zijn verticale groepen 
waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. Op iedere groep werken vaste beroepskrachten 
die bekend zijn met de kinderen en ouders. 
  
Uit het gesprek met de houder is gebleken dat kinderen gebruik maken van een tweede stamgroep 
tijdens extra dagen of ruildagen. Hier wordt dan via de mail of mondeling toestemming voor 
gegeven. Er is overleg & overreding toegepast waarbij de houder een aangepast format van de 
'schriftelijke overeenstemming gebruik tweede stamgroep' naar de toezichthouder heeft verstuurd. 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voertaal is Nederlands. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mw. Knipscheer) 
• Interview anderen (Er is gesproken met de beroepskrachten) 
• Observaties (Er is geobserveerd op alle groepen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
Schriftelijke overeenkomst 'andere groep' 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er is Overleg & Overreding toegepast om de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid na te 
sturen. De houder heeft binnen het gestelde termijn de meest recente risico-inventarisatie lijsten 
toegestuurd. De lijsten zijn conform de praktijk en alle thema's zijn meegenomen. 
  
Het plan van aanpak wordt besproken met de beroepskrachten tijdens het teamoverleg. 
  
De registratie van ongevallen zijn ingezien op locatie. Er hebben geen ernstige ongevallen 
plaatsgevonden. 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Kindercentrum Satu maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Hierin is de meldplicht opgenomen en de sociale kaart toegeschreven op de locatie. 
  
De houder brengt de beroepskrachten op de hoogte van de meldcode door dit in teamoverleg te 
bespreken. 
 
Vierogenprincipe 

 
In het pedagogisch beleidsplan is terug te lezen hoe het kindercentrum omgaat met het 
vierogenprincipe. 
  
De beroepskrachten staan wel alleen op de groep, maar zijn nooit alleen in het pand aanwezig. 
  
Er zijn regels en afspraken omtrent het vierogenprincipe gemaakt. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie (Ingevuld door mw. Mulder (voorzitter oudercommissie)) 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mw. Knipscheer) 
• Interview anderen (Er is gesproken met de beroepskrachten) 
• Notulen oudercommissie 
• Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2014) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (maart 2014) 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Ongevallenregistratie 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
Regels beroepskrachten vierogenprincipe 
Veiligheid voor alles vierogenprincipe 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
Binnenruimte 
 
De binnenruimtes zijn passend ingericht in overeenstemming met de leeftijden van de kinderen. Er 
zijn boxen, wipstoeltjes, schommelwiegjes en divers zacht speelmateriaal voor baby's aanwezig. 
Voor de dreumesen en peuters is er speelmateriaal dat de verschillende ontwikkelingsgebieden 
stimuleert; fantasiespel als verkleedkleding, puzzels, boekjes, blokjes, auto's, etc. 
  
Iedere groep heeft een aangrenzende slaapkamer die voldoende ruim is voor het aantal slapende 
kinderen. Uit de praktijk is gebleken dat ieder kind een eigen bedje toegewezen heeft. 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenruimte is aangrenzend en toegankelijk voor de kinderen. De ruimte beschikt over 
voldoende speelmateriaal. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (Er is geobserveerd op alle groepen) 
• Notulen oudercommissie 
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Ouderrecht 

 
  
Informatie 
 
Ouders worden geïnformeerd middels het informatieboekje, de website, het intakegesprek, 
formulieren, telefonisch en via de nieuwsbrief.  
  
Op de website is het inspectierapport inzichtelijk.  
 
Oudercommissie 

 
De oudercommissie bestaat uit zes leden waarvan één voorzitter en één secretaris. 
  
Uit de vragenlijst die de voorzitter van de oudercommissie heeft ingevuld is gebleken dat de 
oudercommissie zeer tevreden is over de samenwerking met het kindercentrum.  
 
Klachten 

 
Kindercentrum Satu is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie ZcKK. 
De klachtenjaarverslagen van 2013 zijn ingezien van de ouders en de oudercommissie, er zijn geen 
klachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie (Ingevuld door mw. Mulder (voorzitter oudercommissie)) 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mw. Knipscheer) 
• Interview anderen (Er is gesproken met de beroepskrachten) 
• Reglement oudercommissie 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
• Nieuwsbrieven 
• Klachtenregeling 
• Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2013) 
• Klachtenregeling oudercommissie 
• Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2013) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 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 6 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 1.50 lid 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 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) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 
dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;  art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 



 

13 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 17-02-2014 
Satu te HOEK VAN HOLLAND 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo speodig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

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 geheimhoudingsplicht na. 
(art 2 lid 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 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Satu 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder :  Knipscheer 
KvK nummer : 24307895 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Nugteren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ROTTERDAM 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 

Planning 

Datum inspectie : 17-02-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 06-03-2014 
Zienswijze houder : 18-03-2014 
Vaststelling inspectierapport : 19-03-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 19-03-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-03-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 09-04-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

18 maart 2014: 
Trots ben ik op mijn pedagogisch medewerksters die ervoor zorgen dat we een mooi ggd rapport 
hebben. Samen met veel passie voor de kinderen bereiken we dit resultaat! Bedankt! 

 
 
 

 


