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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. 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 houder. 

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
  
Feiten over kinderdagverblijf Satu 
Kinderdagverblijf Satu is onderdeel van de kinderopvangorganisatie van mevrouw Knipscheer, die 
naast het kinderdagverblijf ook nog 2 buitenschoolse opvanglocaties beheert. 

Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een gebouw waar zich ook buitenschoolse opvang Satu 
bevindt. 
Kinderdagverblijf heeft 3 groepen, waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden 
opgevangen. Er wordt gewerkt met thema's uit het VVE-programma Puk en Co, maar het 
kinderdagverblijf is niet VVE-gesubsidieerd. 
  
Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
20-09-2016. Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
08-05-2015. Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek was de pedagogische praktijk voldoende op orde en zijn 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 tijdens buitenspelen en een picknick in de buitenruimte. 
  
Emotionele competentie. 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Observatie: 

Tijdens het buitenspelen begint een kindje te huilen. De beroepskracht loopt er direct naar toe en 
troost het kind. Ze zegt dat ze ziet dat het kind moe is en vraagt of het even bij haar op de 
bank wil komen zitten. Ze haalt het kind aan en praat er even mee. Even later laat het kind 
merken dat het weer verder wil spelen. De beroepskracht laat het kind gaan. 

  
  
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: 
Bij de zandbak staat een kind wat onwennig te kijken. De beroepskracht laat door middel van wat 
materialen zien wat je met zand kunt doen. Het kind probeert het na te doen. Een ander kind bij 
de zandbak sluit aan en vertelt dat hij taartjes gaat maken. De beroepskracht speelt mee en vraagt 

wat hij allemaal gaat bakken en of hij het in de oven gaat doen. Het kind dat wat onwennig was, 

doet kort mee met dit spel. 
  
Sociale competentie. 
Indicator: De kinderen zijn deel van de groep. 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaar zetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk voelen. 
  
Observatie: 
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De beroepskrachten vragen de oudere kinderen of zij hen mee willen helpen met de fietsjes en de 
autootjes naar de schuur te rijden omdat het buitenspelen ten einde loopt. 

De kinderen beginnen hier meteen mee en dat zien de beroepskrachten. Ze geven de kinderen hier 
een compliment voor en na afloop krijgen de kinderen te horen dat ze goed hebben meegeholpen. 
  

 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat de 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 voorschriften. 
  
  

  
  
  
  
  
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan (2016) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan 
aan de voorschriften. 
 
 
Opvang in groepen 

 

Het Kinderdagverblijf heeft 3 verticale stamgroepen; 
Satu: Hierin worden maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Dua: Hierin worden maximaal 11 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Tiga: Hierin worden maximaal 11 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
  

De kinderen worden in de eigen stamgroep opgevangen. Op woensdag en de vrijdag zijn twee 
groepen aanwezig, de rest van de week worden de kinderen in 3 groepen opgevangen. 
  
In principe worden de kinderen in de eigen stamgroep opgevangen. In sommige gevallen kan het 
voorkomen dat een kind in een andere stamgroep wordt geplaatst dan in de eigen stamgroep. Dit 
vindt plaats via een schriftelijke overeenkomst tussen houder en ouder welke conform de wettelijke 

vereisten is gesloten. 
  
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens de inspectie waren er in de groep Tiga 1 nuljarige, 2 éénjarigen, 2 tweejarigen en 3 
driejarigen met 2 beroepskrachten. 
In de groep Dua waren 3 éénjarigen en een driejarige aanwezig met 1 beroepskracht. 
 
Uit een steekproef, genomen in de week van de inspectie, blijkt dat de houder voldoende 
beroepskrachten inzet, gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 

 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 20-2017) 
 Personeelsrooster (week 20-2017) 
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Overzicht getoetste 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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 
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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 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

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

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-05-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 18-05-2017 
Zienswijze houder : 29-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 29-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 29-05-2017 

 

 
 



 

10 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2017 
Satu te Hoek van Holland 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Trots ben ik op mijn pedagogisch medewerksters die er mede voor zorgen dat we een mooi ggd 
rapport hebben. Samen met veel passie voor de kinderen bereiken we dit resultaat! 
  

  
  
vriendelijke groeten, bianca 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 


