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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. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op de domeinen: 
 pedagogisch klimaat 
 personeel en groepen 
 accommodatie 
  

 
Beschouwing 
De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 
  
Korte beschrijving van het kinderdagverblijf: 
Kinderdagverblijf Stip & Stap is gevestigd te Beneden-Leeuwen. Het kinderdagverblijf bestaat uit 
drie groepen; twee groepen voor kinderen  van nul tot drie jaar, de Vlinder- en de Bloementuin en 
één groep De Tovertuin voor kinderen vanaf drie jaar. Buitenschoolse opvang de Safari maakt ook 
deel uit van deze 
Kinderopvangorganisatie.  
   
Inspectiegeschiedenis: 
Geen bijzonderheden. 
   
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Er heerst een open en ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf werkt aan 
de hand van thema's uit het VVE- programma Piramide; ten tijde van het inspectiebezoek was 
"Eten en drinken het thema in het kinderdagverblijf. 
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein pedagogisch klimaat. De houder 
heeft binnen de afgesproken termijn het pedagogisch beleidsplan uitgebreid met een beschrijving 
van taken en begeleiding van een stagiaire in het kinderdagverblijf.  
Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, verwijs ik u naar de desbetreffende 
inspectie-items in het rapport. 
 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Stip & Stap Kinderdagverblijf te Beneden-Leeuwen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie op de groep(en) en interview 
met medewerkers van de organisatie. Voor de observatie is als bron gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 
2015). Hierin staan praktijkvoorbeelden waarmee kan worden gekeken of er wordt voldaan aan de 
pedagogische praktijk. Er worden uit het veldinstrument voorbeelden gebruikt. Deze staat schuin 
gedrukt boven de observatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
Uit interview met de beroepskrachten: 
Overdracht naar de basisschool: 
De kinderen worden geobserveerd aan de hand van het observatieprogramma Doen, Praten en 
Bewegen. Bij 3 jaar en 6 maanden vullen de beroepskrachten het formulier voor  schooloverdracht 
in. De beroepskrachten bespreken de observatie met de ouders, na toestemming van ouders wordt 
het observatieformulier opgestuurd naar de basisschool. 
 
Overdracht naar de buitenschoolse opvang. 
De beroepskrachten van de buitenschoolse opvang zijn ook werkzaam in de 3-plusgroep De 
Tovertuin. Omdat de beroepkrachten vertrouwde gezichten zijn voor de kinderen verloopt de 
overgang naar de buitenschoolse opvang voor de kinderen soepel. 
  
Mentorschap: 
De kinderen zijn over de vaste beroepskrachten van de groep verdeeld. Ieder kind heeft een eigen 
app, waar o.a. slapen eetpatroon is weergegeven. Op deze app. staat ook de mentor van het kind 
vermeld. 
  
  
Inhoud pedagogisch beleidsplan 
  
In dit jaaronderzoek zijn de nieuwe en gewijzigde eisen voor het pedagogisch beleidsplan 
beoordeeld. 
Het gaat om een concrete beschrijving van de volgende onderwerpen: 
 de manier waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang (pedagogische doelen 

uit de Wet kinderopvang), rekening houdend met de ontwikkelingsfase van kinderen 
 de manier waarop de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt, overdracht naar school en BSO, 

het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling of problemen, doorverwijzen van ouders 
voor passende hulp 

 de manier waarop de mentor de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt 
en hoe aan ouders en het kind bekend wordt gemaakt wie de mentor is 

 beschrijving van de tijden dat er minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan vereist 
(3 uurs regeling) en van de tijden dat er niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

 beschrijving van de taken van stagiaires, beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers en de 
manier waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
  
Overleg en overreding: 
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In het kader van overleg en overreding heeft de houder binnen de afgesproken termijn, de taken 
van stagiaires en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
  
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Stip & Stap voldoet aan de gestelde eisen. 
  
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
Observatie: 
Observatie van de pedagogische praktijk heeft op vrijdagochtend in de groepen De Vlindertuin en 
De Tovertuin plaatsgevonden. In het kinderdagverblijf wordt gewerkt aan de hand van een thema 
uit het VVE-programma Piramide. Ten tijde van het inspectiebezoek was "Eten en drinken" het 
thema in het kinderdagverblijf. 
  
  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid 
Contact/ affectie 
De beroepskracht laat merken dat ze kinderen accepteren zoals ze zijn. Tijdens het kringgesprek 
gaat het gesprek over het thema "Eten en drinken". De beroepskracht van de Tovertuin vraagt aan 
een voor een aan de kinderen wat ze lekker vinden op brood. Een van de kinderen doet de handen 
voor de ogen. Beroepskracht; "Jij vindt het allemaal een beetje spannend; dat geeft niet hoor".  Na 
deze woorden doet het kind weer mee in het kringgesprek. 
  
De beroepskrachten van de Vlindertuin zitten verdeeld over de groepsruimte, tussen de kinderen 
in, de baby's de fles te geven. De beroepskrachten hebben alle aandacht voor de baby's, maar zijn 
ook duidelijk aanwezig voor de overige kinderen in de groep. De kinderen voelen zich gezien. 
  
  
Ontwikkeling persoonlijke competentie 
Passend aanbod. 
In de tovertuin zitten de kinderen verwachtingsvol te wachten op het kringgesprek. De 
beroepskracht gaat tegenover de kinderen zitten en heeft een handpop op schoot, de pop stelt de 
vragen aan de kinderen. 
Het gesprek is gevarieerd. De handpop begint met vragen naar de dagen van de week en of het 
ochtend of middag is. De kinderen benoemen alle dagen van de week.. Daarna begroet de 
handpop de kinderen één voor één bij naam; de kinderen begroeten de handpop Het 
gesprek gaat verder over op het thema "Eten en drinken". De beroepskracht heeft alle aandacht 
van de kinderen, de gesprekjes worden afgewisseld met liedjes. De kinderen genieten van het 
kringgesprek. 
  
Een groepje kinderen van de Vlindertuin gaan deze ochtend in het kader van het thema, er samen 
in de bolderkar op uit, om aardbeien te kopen. 
  
  
Ontwikkeling sociale competentie. 
In contact. 
De beroepskrachten stimuleren contact van baby's met oudere kinderen. 
Nadat twee beroepskrachten van de Vlindertuin ieder een baby de fles hebben gegeven leggen ze 
baby's tussen de ander spelende kinderen in. 
  
 
Een van de beroepskrachten van de Bloementuin gaat nog even naar buiten voordat er aan tafel 
wordt gegaan. Ze vragen aan de kinderen van de Tovertuin, wie er zin heeft om met haar mee 
naar buiten te gaan. 
  
  
Waarden en normen 
Rituelen en voorspelbaarheid 
De beroepskrachten bouwen een dagprogramma op aan de hand van vaste afspraken en rituelen. 
Uit reactie van de kinderen is op te maken dat zij het ritme van de dag met z'n rituelen kennen. 
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In de Tovertuin is het "kringgesprek" een vast onderdeel van de dag. 
  
  
Conclusie: 
Uit bovenstaande observatie blijkt dat de vier competenties in kinderdagverblijf Stip & 
Stap voldoende worden gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
 Interview (interview beroepskrachten) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (Website kinderdagverblijf Stip & Stap) 
 Pedagogisch beleidsplan (d.d. mei 2018) 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Inschrijving beroepskrachten en koppeling met de houder in het personenregister. 
Uit de steekproefcontrole is gebleken dat de beroepskrachten die in dienst zijn van de houder en 
werkzaam zijn op de locatie tijdens de opvanguren in het bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag en ingeschreven zijn in het personenregister. De beroepskrachten zijn  gekoppeld aan de 
houder. 
  
Inschrijving stagiaires en koppeling met de houder in het personenregister: 
Twee stagiaires die stage lopen in het kinderdagverblijf, zijn ingeschreven in het personenregister 
en gekoppeld aan de houder. 
  
  
Conclusie: 
De verklaringen omtrent het gedrag van de personen in de steekproef en stagiaires voldoen aan de 
eisen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Opleidingseisen: 
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 
recente cao kinderopvang. 
  
 
  
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Verhouding beroepskrachten en aanwezige kinderen: 
Uit de kindaanwezigheidslijsten en het personeelsrooster van week 20 en op de dag van het 
inspectiebezoek is gebleken dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. 
Ook uit het rooster van de komende week 21 blijkt dt de houder voldoende beroepskrachten heeft 
ingepland in relatie met aan het aantal kinderen dat verwacht wordt. 
  
Drie uursregeling/ afwijkende inzet beroepskrachten: 
Uit het beoordeelde personeelsrooster blijkt dat ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet dan vereist. De afwijking valt binnen de in het pedagogisch beleid 
vastgestelde tijden. De houder heeft deze tijden beschreven in het pedagogisch beleidsplan van het 
kinderdagverblijf. 
  
  
  
Conclusie: 
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal en de leeftijd van de 
kinderen. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Opvang in stamgroepen: 
Kinderdagverblijf Stip & Stap bestaat uit drie stamgroepen;  
 De vlindertuin voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar,  
 De Bloementuin voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar  
  De Tovertuin voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd vanaf 3 jaar. 
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Toewijzen beroepskrachten voor kinderen tot één jaar.  
Uit de steekproefcontrole van week 20 en 21 blijkt dat kinderen tot één jaar twee vaste 
beroepskrachten toegewezen hebben gekregen; een van de twee beroepskrachten is aanwezig op 
de dagen dat het kind het kinderdagverblijf bezoekt. 
Noot: 
De houder geeft aan dat het gelukt is om voor de zomervakantie 2018 een rooster op te stellen, 
dat ook tijdens deze periode voldoet aan eis vaste beroepskrachten voor kinderen tot één jaar.  De 
houder geeft wel aan dat bij een calamiteit en/of  ziekte van beroepskrachten tijdens deze periode 
het moeilijk wordt om aan de eis te voldoen. 
  
  
Mentorschap:  
De kinderen zijn verdeeld onder de vaste beroepskrachten van de groep. De ouders worden tijdens 
het intakegesprek op de hoogte gesteld, wie de mentor van hun kind is. In persoonlijke app van 
het kind staat de mentor vermeld. 
  
  
Conclusie: 
Kinderdagverblijf Stip & Stap voldoet aan de eisen met betrekking tot stabiliteit van de opvang. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
 Interview (interview beroepskrachten) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 20 en 21) 
 Personeelsrooster (week 20 en 21) 
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Accommodatie 

 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Buitenruimte: 
Het kinderdagverblijf beschikt over een ruime tuin, grenzend aan het kinderdagverblijf. En er is 
volop ruimte om te spelen en fietsen. De gehele tuin is overzichtelijk en geheel omheind. 
  
Conclusie: 
De buitenruimte voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (interview beroepskrachten) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (Website kinderdagverblijf Stip & Stap) 
 Pedagogisch beleidsplan (d.d. mei 2018) 
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Stip & Stap Kinderdagverblijf te Beneden-Leeuwen 

 

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, 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 taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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) 
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Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder binnen een door de toezichthouder 
gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, 
een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde van 
de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de eisen voor het afgeven van 
een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van 
overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 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 welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) 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) 

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) 

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) 

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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stip & Stap Kinderdagverblijf 
Website : http://www.stipenstap.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000022549978 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Miranda Gerarda Johanna Maria Soetekouw 
KvK nummer : 52631583 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Dieben 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : West Maas en Waal 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 6658ZG BENEDEN-LEEUWEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 24-05-2018 
Vaststelling inspectierapport : 04-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-06-2018 
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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. 
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