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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.
In het overzicht achterin dit rapport leest u welke kwaliteitseisen zijn beoordeeld.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Algemene kenmerken van het kindercentrum
Kindercentrum Small World is een kleinschalig kindercentrum van Kinderdagverblijf Small World
B.V. De houder biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Het kindercentrum heeft 32 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit twee groepen.
De locatie is gevestigd op de begane grond van een appartementengebouw aan de Franselaan 12
in Rotterdam.
Het team bestaat uit pedagogisch medewerkers, twee beroepskrachten die de rol van
beleidsmedewerker/-coach vervullen en een aandachtsfunctionaris. De houder heeft ook een
oudercommissie ingesteld.
Onderzoeksgeschiedenis
Een overzicht van alle onderzoeken naar het kindercentrum is te vinden in het Landelijk Register
Kinderopvang. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken:
•
•
•

21-03-2019: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de kwaliteitseisen die tijdens dit
onderzoek zijn beoordeeld.
29-06-2018: onderzoek na registratie. Dit onderzoek is uitgevoerd nadat het kindercentrum in
gebruik is genomen.
04-04-2018: onderzoek voor registratie. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat het
kindercentrum in gebruik is genomen. Er is onderzocht of het kindercentrum aan de eisen
voldoet om opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Er werd voldaan aan
de voorschriften die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Bevindingen op hoofdlijnen
Bij het bezoek aan het kindercentrum ziet de toezichthouder dat er een ontspannen sfeer heerst.
De meeste kinderen hebben plezier. Er is interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen.
De houder heeft regelmatig contact met de toezichthouder en levert tijdig de opgevraagde
documenten aan.
De bevindingen worden verderop in dit rapport per onderwerp toegelicht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is
Wijzigingen
De praktijk komt overeen met de gegevens die in het register staan. De naam van de houder is per
1 mei 2020 gewijzigd van eenmanszaak naar Kinderdagverblijf Small World B.V.
De houder heeft hiervoor een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview (aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie)
Landelijk Register Kinderopvang
Website (www.kdvsmallworld.nl)
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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
Het kindercentrum heeft een pedagogisch beleidsplan. Hierin staan de onderwerpen uitgewerkt die
voor het kindercentrum gelden.
Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd met de beroepskrachten en eventueel
bijgesteld.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft in het kindercentrum de vier basisdoelen, zoals die zijn vastgelegd in de
Wet kinderopvang, geobserveerd en beoordeeld. Daarbij gaat het om:
Emotionele veiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor
de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er
wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen.
Persoonlijke competentie
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Sociale competentie
Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden
bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met
anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij.
Voor de observaties wordt het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie
januari 2015) gebruikt. In dit veldinstrument staan de vier basisdoelen uitgewerkt aan de hand van
indicatoren en gedragsbeschrijvingen. Tijdens de observatie zijn alle vier de basisdoelen
beoordeeld. Bij ieder basisdoel wordt een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd
(cursief), gevolgd door een beschrijving van een situatie die zich tijdens de observatie voordeed.
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Hieronder werken we een paar voorbeelden uit van situaties die tijdens de observatie
plaatsvonden.
De observatie vond plaats op de Rode groep, tijdens het voorlezen na het eet- en drinkmoment en
tijdens het buitenspelen.
Persoonlijke competentie
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen.
Observatie
Er zijn twaalf kinderen aanwezig met drie beroepskrachten. Eén van de beroepskrachten leest een
boek voor aan de kinderen die klaar zijn met eten en die nog aan tafel zitten. De kinderen luisteren
aandachtig naar het verhaal. De beroepskracht laat regelmatig de plaatjes uit het boek aan de
kinderen zien. De kinderen kunnen op de voelplekken in het boek met hun handen voelen.
De andere beroepskracht zit bij twee baby's die in de grondbox aan het spelen zijn. De
beroepskracht biedi verschillend speelgoed aan kinderen en blijft zachtjes tegen de kinderen
praten.

Emotionele veiligheid
Indicator: Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen
en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.
Observatie
De beroepskrachten hebben een dag programma met verschillend aanbod. Zij kennen de kinderen
en benaderen een kind op de manier die bij het gedrag van het kind en het kind past. Als de
kinderen op lage vensterbank gaan staan, dan laat de beroepskracht merken dat ze dat rustig
mogen doen.
Conclusie
In de situaties die zijn geobserveerd ziet de toezichthouder dat er zo wordt gehandeld dat de
basisdoelen uit de Wet kinderopvang voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie)
Personeelsrooster (week 11 en 12 van 2021)
Pedagogisch beleidsplan (versie: november 2020)
Notulen teamoverleg (d.d. 2-12-2020 en 18-3-2021)
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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
Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en
geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang. In dit jaarlijks onderzoek is
gecontroleerd of nieuwe medewerkers in het Personenregister zijn geregistreerd. De inschrijving is
op orde.
Opleidingseisen
Er is gecontroleerd of de beroepskrachten een beroepskwalificatie hebben volgens de cao
Kinderopvang. De beroepskrachten die zijn gecontroleerd voldoen aan de opleidingseisen.
De houder heeft de functie van pedagogisch beleidsmedewerker /coach in 2020 vervuld. De houder
is ook gecoacht door een externe pedagogisch coach. De beroepskwalificaties van de pedagogisch
coaches voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Vanaf juni 2021 zullen er naast de houder nog twee andere pedagogisch coaches ingezet worden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er is gecontroleerd of er op het kindercentrum voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het
aantal kinderen dat wordt opgevangen. Bij het inspectiebezoek aan het kindercentrum blijkt dat er
per groep voldoende beroepskrachten zijn voor het aantal aanwezige kinderen. Een steekproef uit
de presentielijsten en het personeelsrooster laat zien dat het aantal beroepskrachten, dat in die
periode is ingezet, overeenkomt met de berekening volgens de wettelijke rekenregels.
Op het kindercentrum worden stagiairs opgeleid. De stagiairs worden ingezet volgens de
voorwaarden die zijn opgenomen in de cao Kinderopvang. Er wordt hierbij rekening gehouden met
de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft één kindercentrum. Voor dit kindercentrum is het vereiste aantal uren dat ingezet
wordt voor de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het
vereiste aantal uren aan coaching op 01-01-2020 vastgesteld. Jaarlijks wordt een urenstaat in een
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Excelbestand bijgehouden waarop de pedagogische beleidsmedewerker de uren en werkzaamheden
kan verantwoorden.
Er is gecontroleerd of het aantal uren aan beleid en coaching voor 2021 is berekend. De
berekening van de houder wordt weergegeven in dit tabel.

Peildatum:01-01-2021
Minimale inzet beleidsuren

50

Totaal aantal fte beroepskrachten die werkzaam zijn bij de houder
Berekening minimale inzet coachingsuren (=10 x aantal fte)

5
50

De berekening is uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven formule.
De coachingsuren voor 2021 zullen worden ingezet in de vorm van individuele geplande coaching,
coaching op verzoek, team coaching of andere vormen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het kinderdagverblijf zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. De ouders en
het kind hebben te horen gekregen in welke stamgroep het kind zit en welke beroepskrachten op
de groep werken.
Het kindercentrum bestaat uit twee stamgroepen:
Groep
Rode groep
Groene groep

Leeftijd
0-4 jaar
0-4 jaar

Max. aantal kinderen
16
16

De groepsgrootte van de stamgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit
kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de stamgroepen komt overeen met de
kwaliteitseisen.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Website (www.kdvsmallworld.nl)
Nieuwsbrieven (december 2020)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
(Praktijk)leerovereenkomst
Beleid achterwacht
Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheids en gezondheidsbeleid Kinderdagverblijf Small
World – januari 2021)
Presentielijsten (week 11 en 12 van 2021)
Personeelsrooster (week 11 en 12 van 2021)
Pedagogisch beleidsplan (versie: november 2020)
Notulen teamoverleg (d.d. 2-12-2020 en 18-3-2021)
Notulen oudercommissie d.d. 22-2-2021
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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
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor het kindercentrum.
De houder zorgt ervoor dat er op het kindercentrum gewerkt wordt volgens dit beleid. De
onderwerpen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid komen tijdens de teamoverleggen aan bod.
Op het kindercentrum is geregeld dat er tijdens de opvang altijd een volwassene aanwezig is die
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Alle vaste beroepskrachten
hebben een geldig diploma kinder-EHBO.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van het kindercentrum heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
omgegaan. De meldcode wordt jaarlijks besproken in het teamoverleg.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheids en gezondheidsbeleid Kinderdagverblijf Small
World – januari 2021)
Formulieren KDV Small World
Kwaliteitshandboek 2021
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
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de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang)
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit 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
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 )
De houder van een kindercentrum 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 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)
De houder van een kindercentrum 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 conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
13 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-03-2021
Kinderdagverblijf Small World te Rotterdam

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf Small World

Website

: http://www.kdvsmallworld.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000038162873

Aantal kindplaatsen

: 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderdagverblijf Small World B.V.

Adres houder

: Franselaan 12

Postcode en plaats

: 3028 AG Rotterdam

KvK nummer

: 77718860

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Rotterdam

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Planning
Datum inspectie

: 25-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 12-04-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 19-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 19-04-2021
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 19-04-2021
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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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