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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. 
Op basis van het risicogestuurd toezicht is binnen dit jaarlijks onderzoek een beperkt aantal eisen 
onderzocht. Ook zijn binnen dit onderzoek de eisen in verband met nieuwe wet- en regelgeving per 
1 januari 2018 getoetst. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te 

vinden onder ‘Overzicht getoetste inspectie-items’.  
Eveneens is achterin de zienswijze van de houder te lezen. 
  
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 22 augustus 2018 van 15.00 tot 
16.45 uur. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de toezichthouder ook aanvullende informatie 
opgevraagd. 
  

 
Beschouwing 

Kindercentrum Het Krugerpark is sinds 2012 gevestigd aan de Krugerstraat 13 te Utrecht. 
Het kindercentrum staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang met 49 kindplaatsen. 
  
Het Krugerpark heeft twee baby-dreumes groepen en twee dreumes-peuter groepen. 
Het hoofdgebouw heeft drie groepsruimtes en een omheinde tuin met speelmaterialen. Peutergroep 

de Zebra is via de tuin te bereiken en bevindt zich in een apart gebouw. 
  
Het kindercentrum kenmerkt zich door te werken volgens de visies van Emmi Pikler en Reggio 
Emilia. Dit is onder andere terug te zien in de inrichting van het kinderdagverblijf. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Uitgangspunt bij het onderzoeken van de inspectiegeschiedenis is dat de toezichthouder één jaar 

terug kijkt. In sommige gevallen kan het van belang zijn verder terug te kijken. Bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van constatering van herhaling van dezelfde overtreding(en). 
  
In april 2017 heeft er een onaangekondigd regulier onderzoek plaatsgevonden. Geconstateerd is 
dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet kinderopvang. 

 
 

Bevindingen huidige inspectie 
 
Tijdens deze inspectie is geconcludeerd dat alle getoetste voorwaarden voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid is een belangrijke leidraad voor beroepskrachten en een toetssteen voor 
ouders. Het pedagogisch beleid dient samen met de pedagogische praktijk te leiden tot 

verantwoorde kinderopvang. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

  
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde 
dagopvang. Alle getoetste wettelijke onderwerpen staan hierin beschreven. 
  
De houder draagt er zorg voor dat in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. 

  
Conclusie 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

Observatie KDV Het Krugerpark 
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat de kinderen emotionele veiligheid en 
geborgenheid wordt geboden doordat er onder andere: 
- op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan. 
Aan het begin van de observatie zijn de kinderen op de babygroep aan het spelen op de grond en 

worden er kinderen uit bed gehaald. Een van de beroepskrachten is bezig om de kinderen aan te 

kleden. Tijdens het aankleden benoemt de beroepskracht wat ze doet en speelt ze met de kinderen 
op de commode. Een ander kind dat in een wipstoel zit en begint te jengelen wordt gesust door de 
beroepskracht met een aai over zijn bol en de boodschap dat hij zo een lekker flesje krijgt. 
Vervolgens geeft de beroepskracht het kind een speeltje en gaat het flesje klaarmaken. Uit het 
contact blijkt dat de beroepskrachten de kinderen kennen en ze kennen de persoonlijke 
bijzonderheden van de kinderen. Dit blijkt bijvoorbeeld dat tijdens het eetmoment op de 
peutergroep. Er zijn een aantal kinderen die binnenkort grote broer of zus worden. De 

beroepskrachten stellen vragen over de zwangere mama's en over grote broer en zus worden. 
  
- grenzen worden gesteld en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. 
Het programma bestaat uit routines zoals de eetmomenten, slaapmomenten en activiteiten. Het 
laat voldoende ruimte voor flexibiliteit voor onvoorziene situaties of voorkeur-activiteiten van 
kinderen. Als er kinderen zijn die graag boekjes willen lezen voor het eetmoment, wordt hier op 
ingegaan door de beroepskrachten. De beroepskracht besluit om boekjes te gaan lezen in plaats 

van een liedje te zingen voor het eten. 
  

Uit de volgende voorbeelden blijkt dat de kinderen worden gestimuleerd in de 
ontwikkeling van de persoonlijke competenties doordat kinderen spelenderwijs worden 
uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en taalvaardigheden en 
hun creativiteit. 

De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind 
ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid en aandacht. Tijdens het flesje geven is te zien dat 
beroepskrachten rustig met de baby's gaan zitten en met aandacht het flesje geven. Er wordt 
gepraat tegen de baby's en de baby krijgt rustig de tijd om het flesje leeg te drinken. Als er een 
dreumes komt kijken op de bank hoe de baby drinkt wordt deze er op natuurlijke wijze bij 
betrokken door uit te leggen dat de baby even gaat drinken bij de beroepskracht. 
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Opvallend is de keuze voor het spelmateriaal op de locatie. De houder werkt volgens de visie van 

Pikler en dit is onder andere terug te zien in de keuzes van het speelgoed. Op de babygroep is te 
zien dat er veel 'open' spelmateriaal aanwezig is waar kinderen mee kunnen ontdekken. Bij de 
peutergroepen zijn er onder andere klimtoestellen aanwezig en mogen kinderen zelf een bak 

kiezen met speelgoed erin. Er wordt bewust gekozen om kinderen niet al het spelmateriaal tegelijk 
aan te bieden maar de kinderen te stimuleren om iets uit te kiezen zoals een 'ontdekkingsbak' of 
'blokkenbak'. De kasten op de groep zijn grotendeels leeg maar worden iedere ochtend gevuld 
met spelmateriaal waar de kinderen mee kunnen spelen. Dit is bedoeld om de kinderen te blijven 
prikkelen en met allerlei materiaal in aanraking te laten komen. 
  
Het dagprogramma bevat elke dag activiteiten die gericht zijn op taalverrijking zoals voorlezen, 

zingen, taalspelletjes en verwoorden van ervaringen. 
 
Kinderen worden spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht zodat zij in 
staat zijn zelfstandig relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel te luisteren als te praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan 

de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek 

met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 
Er is veel contact tussen de beroepskrachten en de kinderen. De kinderen die aan tafel tijdens het 
fruit zitten te kletsen worden bevraagt op hun ervaringen. 
Maar ook in groepsverband worden gesprekken gevoerd. Zo wordt er gesproken over een baby in 
de buik van een mama. De beroepskracht trekt dit vervolgens breder en vraagt wie van de mama's 
nog meer een baby in de buik heeft. Hier reageren kinderen enthousiast op en zo ontstaat er een 

gesprek met de kinderen. 
  
De beroepskrachten zetten gerichte materialen in om kinderen te laten samenspelen. Zo zet de 
beroepskracht na het fruitmoment de treinbaan neer op de grond en zegt dat kinderen die klaar 
zijn met de toiletgang, mogen gaan bouwen aan een treinbaan. 
  
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. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. De kinderen weten waar ze aan toe zijn, ze kennen de volgorde van het dagprogramma. Als 

een kind iets doet wat ongewenst is wordt het kind hierop aangesproken en vertelt de 
beroepskracht waarom het niet mag. 

Verder is te zien op de locatie dat kinderen positief reageren op andere kinderen en plezier maken 
met elkaar. 
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Personeel en groepen 
 
In het domein ‘Personeel en groepen’ worden vier onderdelen getoetst. Als eerste wordt 
beoordeeld of personen in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
en/of ingeschreven én gekoppeld zijn in het Personenregister Kinderopvang. Ook wordt getoetst of 
medewerkers in het bezit zijn van een kwalificerend diploma en of er wordt voldaan aan de eisen 
omtrent de inzet van leerlingen. 

  
Verder kijkt de toezichthouder of wordt voldaan aan eisen die gesteld worden aan de inzet van het 
aantal beroepskrachten. Het aantal kinderen in verhouding tot het aantal beroepskrachten wordt 
de beroepskracht-kindratio genoemd. Daarnaast wordt beoordeeld of er voldoende stabiliteit is in 
de opvang in groepen, de zogenoemde stamgroepen. Er wordt hierbij gekeken hoe groot de 
groepen zijn, onder welke voorwaarden het kind de stamgroep verlaat, de verschillende ruimtes 

waarin het kind zich bevindt, de informatie aan ouders en het aantal vaste beroepskrachten dat 
een kind heeft. 
  
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat personen die werkzaam zijn of 
structureel aanwezig zijn op de locatie, geregistreerd zijn in het Personenregister Kinderopvang. 
Deze personen zijn in het register gekoppeld aan de houder voor aanvang van de werkzaamheden. 
De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 
inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig 
waren. 
  

Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de registratie in het Personenregister 
Kinderopvang. 
  
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten 
beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao-kinderopvang en de cao-welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening is opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder het personeel, 
dat volgens de houder, sinds het laatste inspectiebezoek in dienst is getreden en het personeel dat 
ten tijde van het inspectiebezoek werkzaam was. 

  
De inzet van beroepskrachten in opleiding en de stagiairs is niet beoordeeld omdat deze 
momenteel niet werkzaam zijn op de locatie.  
  
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie en 
verklaringen van de beroepskrachten is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig 
zijn. 

  

Groep Aantal aanwezige kinderen Aantal beroepskrachten 

Giraf 8 2 

Uil 7  2 

Zebra 9  2 

Leeuw 12 2 

  
Zoals vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan worden er gedurende de dag ten hoogste drie uur 
minder beroepskrachten ingezet, maar ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 

(bijvoorbeeld bij pauzes). 
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Conclusie 

Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Het kindercentrum bestaat uit vier stamgroepen. De opbouw is als volgt: 

Naam groep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

De Uil 9 kinderen 0 - 2,5 jaar 

De Giraf 12 kinderen 0 - 2,5 jaar 

De Zebra 13 kinderen 1,5 - 4 jaar 

De Leeuw 15 kinderen 1,5 - 4 jaar 

  
Op basis van een steekproef is geconstateerd dat: 
 kinderen tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten heeft toegewezen waarvan ten 

minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind; 

 kinderen van één jaar of ouder ten hoogst drie vaste beroepskrachten heeft toegewezen 

waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
  
Op basis van verklaringen van beroepskrachten is geconstateerd dat: 
 aan ieder kind een mentor is toegewezen; 
 een kind gedurende de week gebruik maakt van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepruimtes. 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden 
met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voorkinderen. 
  
Conclusie 
De houder draagt er zorg voor dat de opvang plaats vindt in stamgroepen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens inspectiebezoek) 
 Personen Register Kinderopvang (geraadpleegd op 31 augustus 2018) 
 Website (www.hetkrugerpark.nl) 

 Diploma's beroepskrachten (ingezien op locatie tijdens inspectiebezoek) 
 Presentielijsten (juli en augustus 2018) 

 pedagogisch beleid versie 24 januari 2018 (ingezien op website op 31 augustus 2018) 
 



 

8 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-08-2018 
Het Krugerpark te Utrecht 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, dat de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt tot een aanvaardbaar niveau. De houder 
dient er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en hier naar 
handelen. Tevens moeten zij relevante documenten op ieder moment kunnen inzien. 
  

Kinderopvangorganisaties spelen ook een belangrijke rol in de signalering en de melding van 
vermoedens van kindermishandeling. De kans dat medewerkers te maken krijgen met dit 
onderwerp, is aanwezig. Hiervoor dient de houder een meldcode kindermishandeling te hebben 
vastgesteld. 
  
Wat daarmee samenhangt, is het vierogenprincipe. Dit houdt in dat bij kindercentra in de 

dagopvang altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. 
  
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld en dit is inzichtelijk voor 

de medewerkers. De vereiste onderwerpen zoals genoemd in de Wet kinderopvang zijn in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen en voldoet hiermee. Onder andere een concrete 
beschrijving van de voornaamste risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid en het risico 
op grensoverschrijdend gedrag is opgenomen. 
  
In het beleid staat onder andere omschreven hoe de beroepskrachten worden betrokken bij het 
continue proces van vorming, implementatie, evaluatie en actualisatie van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dit ook daadwerkelijk op deze 
wijze te worden uitgevoerd. 
  
Gedurende de opvang is er altijd één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen 
  

Slaapkamertemperatuur 

De toezichthouder heeft gekeken naar de temperaturen op de slaapkamers op de dag van het 
inspectiebezoek. De buitentemperatuur was op dat moment zo rond de 25 graden. 
Uit het onderzoek blijkt dat de slaapkamers van de babygroepen Uil en Giraf te hoog zijn en 
boven de toelaatbare grens van 25 graden. 
Op de dag van de inspectie waren er kinderen tussen de nul en twee jaar oud die gebruik maakten 
van de slaapkamers. Met name voor de kinderen van nul tot en met anderhalf jaar komt de 

veiligheid en gezondheid in geding bij dergelijke hoge temperaturen. 
De houder heeft naar aanleiding van het inspectiebezoek de registratie van de 
slaapkamertermperaturen toegezonden waaruit blijkt dat het vaker voorkomt dat de temperaturen 
boven de 25 graden komen in de betreffende slaapkamers. 
  
De houder heeft naar aanleiding van het onderzoek direct maatregelen getroffen door een mobiele 
airco aan te schaffen voor de babygroepen. Bij de babygroep de Uil is een zonnescherm geplaatst 

aan de buitenzijde van het slaapkamerraam. Deze maatregelen zouden afdoende moeten zijn om 
de temperaturen op de warmere dagen op een acceptabel niveau te houden. De houder dient te 
blijven monitoren of dit in de praktijk ook zo is. 
  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens inspectiebezoek) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 10 januari 2018) 
 Overzicht temperatuurlijsten slaapkamers groepen Uil en Giraf 
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Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Buitenruimte 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar aangrenzend aan het 
kindercentrum. 
  
Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de buitenruimte. 
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Ouderrecht 
 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders betrekt en informeert over het beleid. 
  
 
Informatie 
 

De ouders worden door middel van de website, het pedagogisch beleidsplan en 
nieuwsbrieven geïnformeerd. 
Op de website van het kindercentrum staat een link naar het inspectierapport dat ingezien kan 
worden. 
  
Op basis van de bovenstaande constateringen heeft de toezichthouder beoordeeld dat aan 

voorwaarden met betrekking tot informatieverstrekking aan ouders wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Website (www.hetkrugerpark.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 

beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 

passende opleiding. 
(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) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, leidt dit niet 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 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 1a, 

onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
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) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 

worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Krugerpark 

Website : http://www.hetkrugerpark.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000024794090 
Aantal kindplaatsen : 49 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Het Krugerpark B.V. 
Adres houder : Krugerstraat 13 
Postcode en plaats : 3531AL Utrecht 
Website : www.hetkrugerpark.nl 
KvK nummer : 55103189 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 

Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Dehimi 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
 

Planning 
Datum inspectie : 22-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 26-09-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


