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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 22 maart 2022 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van een
handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
bestaat uit een onaangekondigd onderzoek op locatie en een documentenonderzoek. 

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Organisatie en locatie
Kinderdagverblijf Molukkertjes is onderdeel van Tibetaantjes Ltd (buitenlandse vennootschap: Private
limited company (Verenigd Koninkrijk)). Naast kinderdagverblijf Molukkertjes heeft de houder een
buitenschoolse opvang die op hetzelfde adres gevestigd is. De directeur houdt zich bezig met onder andere
de financiële aspecten van het kinderdagverblijf. De gevolmachtigde van de directeur is leidinggevende van
het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Zij is een familielid van de directeur en wordt ook ingezet
als beroepskracht. De directeur en locatiemanager vormen samen het management van de organisatie. De
locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locaties en het bewaken van het
beleid. Ook werkt bij de organisatie een beleidsmedewerker en is er een externe pedagogisch coach
aangesteld. 

Naar aanleiding van de overtredingen in het jaarlijks onderzoek in september 2021 is er een extra laag in de
organisatiestructuur gecreëerd. 2 beroepskrachten zijn aangesteld als teamleiders. De teamleiders bieden
ondersteuning aan de leidinggevende en zijn aanspreekpunt voor de beroepskrachten. Ook houden ze zich
bezig met evalueren (en aanpassen van) het beleid. 1 teamleider is ook bevoegd om als pedagogisch coach
te werken. De organisatie wil dat zij op termijn de functie van pedagogisch coach zal vervullen. De externe
coach zal dan een controlerende functie krijgen. 

Kinderdagverblijf de Molukkertjes bestaat uit 2 verticale stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar. Bij de organisatie werkt een team van 10 beroepskrachten, waaronder de leidinggevende. 2 van hen
zijn na september 2021 in dienst getreden. Enkele beroepskrachten werken op het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang. 

Handhavingsgeschiedenis
De locatie kent een geschiedenis van meerdere handhavingstrajecten. In bijna ieder jaarlijks onderzoek
worden overtredingen geconstateerd. In een nader onderzoek naar aanleiding van de overtredingen uit het
jaarlijks onderzoek in 2019 bleek dat de houder stappen had ondernomen om de kwaliteit van het
kindercentrum te verbeteren. Zo was er een verbetertraject gestart met behulp van een extern adviseur.
Maar er werd nog niet aan alle voorwaarden voldaan: in het jaarlijks onderzoek van 16 juli 2020 werden
opnieuw overtredingen geconstateerd. Ook in het nader onderzoek van 9 december 2020 dat daarop volgde
bleken niet alle overtredingen hersteld waarna door de gemeente Amsterdam een voornemen last onder
dwangsom is afgegeven. In een nader onderzoek van 22 april 2021 is beoordeeld dat de overtredingen
hersteld waren. 

In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 zijn echter opnieuw (ernstige) overtredingen
geconstateerd. Er is geen sprake van verantwoorde dagopvang, er wordt geen uitvoering gegeven aan het
pedagogisch beleidsplan en de inrichting van de binnenruimte is onvoldoende. Ook zijn er overtredingen
over de beroepskracht-kindratio en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Door de gemeente Amsterdam
is een aanwijzing opgelegd. Hierna is een gesprek gevoerd met de leidinggevende, de handhaver van de
gemeente Amsterdam en de toezichthouder over de overtredingen en structurele verbeteringen. 

In dit inspectieonderzoek blijkt dat maatregelen zijn genomen om de overtredingen te herstellen.
Beoordeeld is dat alle overtredingen zijn hersteld. Met de directeur en de leidinggevende is gesproken over
structureel herstel van de overtredingen. In het verleden is namelijk ook een verbetertraject gestart en zijn
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maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren. Op de lange termijn bleken toen toch weer
overtredingen te zijn geconstateerd. In de volgende onderzoeken zal duidelijk worden of de maatregelen
ook structureel bijdragen aan verbetering van de kwaliteit.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan, de verantwoorde dagopvang, het aantal beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de binnenruimte heeft de toezichthouder geen overtredingen
geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
covid-19 en ouderparticipatieopvang

Naleving handhaving
De houder van het kindercentrum heeft de maatregelen die in de aanwijzing zijn genoemd, genomen. Dit
heeft de houder gedaan binnen de termijn die in de aanwijzing is genoemd.

Gebruikte bronnen:
- Aanwijzing, van 14 januari 2022
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat tijdens het inspectiebezoek en het vrij
spel het pedagogisch beleid met betrekking tot verantwoorde dagopvang niet werd uitgevoerd. 

In dit inspectieonderzoek blijkt dat er meerdere (beleids)wijzigingen zijn gedaan om de overtreding te
herstellen. Op 25 maart 2022 is een plan van aanpak met maatregelen toegestuurd. Hierin staat onder
andere dat het pedagogisch beleidsplan structureel wordt besproken tijdens teamvergaderingen en de
wekelijkse vergaderingen van de teamleiders. De wijziging van de functie van teamleider is ook een
manier om de kwaliteit te verbeteren. Naast overleggen zal de pedagogisch beleidsmedewerker wekelijks
op locatie controleren of volgens het beleid wordt gehandeld. De bevindingen worden vervolgens besproken
in de wekelijkse vergaderingen. Verder zijn de inrichting en het speelmateriaal gewijzigd en zijn de doelen in
het coachplan gebaseerd op de overtredingen in het inspectierapport van 30 september 2021. 

Conclusie
Met de nieuwe afspraken over het pedagogisch beleid zijn er meer handvatten om het handelen volgens het
pedagogisch beleid te versterken. Hiermee is aansluiting van het beleid op de praktijk voldoende. Tijdens
het inspectiebezoek wordt (tijdens het vrij spel) het pedagogisch beleid uitgevoerd als het gaat om
verantwoorde dagopvang. Onder het kopje pedagogische praktijk wordt hier verder op ingegaan.

Pedagogische praktijk
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat tijdens het inspectiebezoek geen sprake
is van verantwoorde dagopvang. Beroepskrachten zijn voornamelijk bezig met organisatorische en
huishoudelijke taken en er wordt onderling onvoldoende afgestemd. Er wordt niet voldoende aangesloten
bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en spel wordt niet gestimuleerd. Ook draagt de inrichting van de
ruimte er niet aan bij dat kinderen tot spel komen en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden wordt
gestimuleerd.

In dit inspectieonderzoek blijkt dat de houder verschillende maatregelen heeft genomen om de
pedagogische kwaliteit te verbeteren. Deze staan in een plan van aanpak met maatregelen dat op 25 maart
2022 is opgestuurd. Tijdens het inspectiebezoek is gesproken met de teamleiders. Zij zijn het
aanspreekpunt voor de beroepskrachten. De teamleiders houden overzicht over taken en zijn
verantwoordelijk voor taken zoals het inwerken van invalkrachten. Zij vertellen een slaapschema met een
verdeling van slaapdiensten te hebben opgesteld. Dit hangt op de groep en biedt duidelijkheid voor de
beroepskrachten. Verder is er sprake van een vast dagritme. Dit dagritme wordt aangevuld met activiteiten
gebaseerd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Een overzicht van het dagritme (met daarin per
dienst de taken) hangt op de groep.

De toezichthouder heeft tijdens vrij spel en eten de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis hiervan is
beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde dagopvang
aanbieden. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien. 

Bij aanvang van het bezoek zijn nog weinig kinderen wakker. De kinderen die wakker zijn spelen vrij in de
hoeken. Tijdens het vrij spelen is zichtbaar sprake van samenspel. Een aantal kinderen verkleedt zich en
speelt samen in de kookhoek. Ook zitten wat kinderen aan tafel te kleuren. De kinderen komen zichtbaar
tot spel. Dit is anders dan tijdens het vorig jaarlijks onderzoek. Met de veranderingen op de groep worden
kinderen voldoende uitgedaagd om zelfstandig tot spel te komen. Zo zijn er nieuwe hoeken met meer
materialen gemaakt. Bovendien zijn de bakken gelabeld met foto’s. Hierdoor is het materiaal beter te
vinden voor de kinderen: een kind loopt naar de bakken toe en zoekt materialen om te spelen. De
beroepskrachten houden overzicht in de ruimte en praten met de kinderen die iets komen vertellen of laten
zien. Zij laten hiermee merken dat zij actief beschikbaar zijn voor de kinderen. 

Na het vrij spelen zijn de meeste kinderen wakker. De beroepskrachten verschonen luiers van de kinderen.
Tijdens het verschonen is er ruimte voor persoonlijk contact. De beroepskracht reageert op de signalen van
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het kind door gebaren te maken en te reageren op de geluiden van het kind. 

Bij de Coconnetjes spelen de kinderen op de mat met een treinbaan tot het fruit is klaargezet. De
beroepskrachten verdelen hun taken. Een van de beroepskrachten bereidt het eten voor en de andere
beroepskracht zit naast de kinderen op de mat. Voor het eten krijgen de kinderen een washandje om hun
gezichtje schoon te maken. De beroepskracht stimuleert het schoonmaken door samen met de kinderen
een liedje te zingen. De kinderen die actief meedoen krijgen complimenten. De beroepskracht stimuleert
kinderen ook door aan een kind te vragen of zij net als [naam kind] ook een washandje om de linkerhand wil.
Er wordt bewust gereageerd op de signalen van de kinderen, en vaardigheden van de kinderen worden
spelenderwijs gestimuleerd.

In de Rupsjes is een beroepskracht boventallig. Ze zit samen met de baby’s in de grondbox en verdeelt haar
aandacht over de baby’s door met hun gesprekjes te voeren. Op sommige momenten maakt zij gebruik van
een harde stem en gaat ze erg dichtbij de kinderen zitten of hangt boven hen. Ook maakt zij harde geluiden
zoals het klikken met de tong en roept zij door de groepsruimte naar de andere beroepskracht dat een kind
verschoond moet worden. Dit is niet sensitief responsief en sluit niet aan bij de ontwikkeling van de
kinderen. Op andere momenten is de beroepskracht wel sensitief tegen de kinderen, bijvoorbeeld als een
baby huilt. Ze pakt het kind dan direct op en geeft het individuele aandacht. Ook de overige
beroepskrachten reageren sensitief en responsief op (signalen van) de kinderen.
De situatie is besproken met de leidinggevende en zij verklaart dat de beroepskracht zenuwachtig was. Ook
vertelt zij met de pedagogisch coach te werken aan het vergroten van de vaardigheden bij de
beroepskrachten, zoals het versterken van sensitief reageren op de signalen van de kinderen. 

Conclusie
Beoordeeld is dat sprake is van verantwoorde dagopvang. Er zijn meerdere maatregelen genomen om het
pedagogisch klimaat te verbeteren.

Gebruikte bronnen:
- Algemeen pedagogisch beleidsplan kindercentrum Molukkertjes, versie december 2021 ontvangen op 25
maart 2022
- Observaties
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Plan van aanpak, ontvangen op 25 maart 2022
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek 30 september 2021
- Gesprek met de directeur, de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
- Foto's van de inrichting, gemaakt tijdens het inspectiebezoek
- Plan herinrichting groepsruimtes, ontvangen op 25 maart 2022
- Notulen teamoverleg 22 oktober 2021
- Aanwijzing Molukkertjes (KDV) datum 14 januari 2022
- Telefoongesprek met de leidinggevende op 31 maart 2022
- Dagschema, ontvangen op 25 maart 2022
- Coachplan 2022, ontvangen op 25 maart 2022
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Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat de administratie op een aantal punten
niet overeenkwam met de praktijk. Beoordeeld is dat in de groep Rupsjes in ieder geval op 1 dag niet
minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten is ingezet toen werd afgeweken van de
beroepskracht-kindratio. Ook werkten op deze dag op andere tijden dan in het pedagogisch
beleidsplan beschreven, minder beroepskrachten dan vereist. 

In dit inspectieonderzoek is met de directeur en leidinggevende gesproken over de administratie. Zij
verklaren dat er niets gewijzigd is wat betreft de administratie. De overtredingen in het jaarlijks onderzoek
zijn ontstaan door slordigheden. In de praktijk was geen sprake van een overtreding.
De leidinggevende verklaart dat ze door de overtreding wakker zijn geworden en beter opletten. Wijzigingen
worden nu direct in de agenda gezet (en in Whatsapp) en hierna doorgegeven aan de directeur. Hij past het
rooster dan aan. Het toegestuurde rooster van de dag van het inspectiebezoek, 22 maart 2022, komt
overeen met de praktijk en met de verklaringen van de beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef van de toegestuurde roosters en presentielijsten blijkt dat in de onderzochte
periode van 1 tot en met 21 maart 2022 voldoende beroepskrachten voor het aantal op te vangen kinderen
zijn ingezet. Ook is minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten ingezet op het moment dat
werd afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

Conclusie
In dit inspectieonderzoek zijn geen overtredingen op de administratie en de inzet van voldoende
beroepskrachten per groep geconstateerd. Zoals in de aanwijzing staat worden wijzigingen in de
personeelsinzet nauwkeurig bijgehouden. Wel zal in het eerstvolgende onderzoek opnieuw aandacht worden
besteed aan de administratie. Dit omdat er geen beleidswijzigingen om de overtredingen op te lossen, zijn
doorgevoerd.

Gebruikte bronnen:
- Observaties
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek 30 september 2021
- Gesprek met de directeur, de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
- Telefoongesprek met de leidinggevende op 31 maart 2022
- Aanwijzing Molukkertjes (KDV) datum 14 januari 2022
- Pedagogisch beleidsplan versie december 2021, ontvangen op 25 maart 2022
- Presentielijsten en personele roosters van 1 tot en met 22 maart 2022, ontvangen op 25 maart 2022
- Gesprekken met de beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat de houder risico's niet juist heeft
ingeschat en onvoldoende maatregelen heeft getroffen. Maatregelen ontbreken of staan in verschillende
losse documenten die niet opgenomen zijn in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Hierdoor is niet
gewaarborgd dat medewerkers eenduidig zullen handelen en dat de veiligheid en gezondheid op de locatie
voldoende gewaarborgd is.

In dit inspectieonderzoek is met de directeur en de leidinggevende gesproken over het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de overtredingen. Zij verklaren het
beleid op een enkel punt te hebben aangepast. Zo staan er geen afspraken meer over zwembadjes
waardoor het risico op verdrinking ook niet als groot risico in het beleid hoeft te worden opgenomen. Ook is
bij het risico op wiegendood een verwijzing opgenomen naar protocol bij sterfongevallen, zoals stond
beschreven in het rapport van het jaarlijks onderzoek op 30 september 2022. 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat op 25 maart 2022 is toegestuurd, blijken nog meer
aanpassingen gedaan. Bij alle grote risico's staan de maatregelen en wordt verwezen naar de (juiste)
protocollen of huisregels waar deze maatregelen staan. In bijlage 1 van het beleid staat een overzicht van
alle documenten die bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid horen. Het beleid is geactualiseerd en er is
een jaarplanning voor 2022. Door de aanpassingen is nu sprake van 1 geheel. 

Conclusie
De overtreding is hersteld.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Gesprek met de directeur en de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek 30 september 2021
- Aanwijzing Molukkertjes (KDV) datum 14 januari 2022
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid versie februari 2022, ontvangen op 25 maart 2022
- Protocollen die horen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid, al in bezit van de GGD
- Telefoongesprek met de leidinggevende op 31 maart 2022
- Ongevallen- en calamiteitenplan versie februari 2022, ontvangen op 1 april 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Inrichting binnenspeelruimte
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat de inrichting van de groepsruimtes niet
passend en niet in overeenstemming met het aantal en de leeftijden van de op te vangen kinderen was. Dit
gold voor de dreumesen en peuters. Mede doordat de inrichting niet passend was, was geen sprake van
verantwoorde dagopvang.

In dit inspectieonderzoek blijkt dat de inrichting van de Coconnetjes en Rupsjes is gewijzigd. De inrichting van
de hoeken is gewijzigd en er is nieuw materiaal aangeschaft. De bakken met materiaal zijn gelabeld; op
foto's is voor de kinderen zichtbaar wat er in de bakken zit. De hoeken zijn aantrekkelijk ingericht doordat
bijvoorbeeld bordjes en bestek op het tafeltje in de huishoek staan. Tijdens het inspectiebezoek komen
kinderen tot spel mede door de inrichting van de groepsruimtes (zie domein: pedagogische praktijk).

1 beroepskracht vertelt dat sinds het jaarlijks inspectieonderzoek veel veranderd is. In de ochtend wordt
bijvoorbeeld speelmateriaal klaargelegd voordat de kinderen komen. En om spel te stimuleren wordt altijd
aan de kinderen gevraagd wat ze willen gaan doen. De beroepskrachten hebben meegedacht met de
herinrichting van de ruimte en over (nieuw) speelmateriaal. Ook hebben de beroepskrachten met de de
beleidsmedewerker een lijst gemaakt van speelmateriaal dat ontbrak in de groepen: aan de hand hiervan is
een bestelling gedaan. Tot slot is door de beleidsmedewerker een document met gerichte adviezen over
het herinrichten van de groepsruimte opgesteld. Hierin staat onder andere hoe de hoeken kunnen worden
ingericht, hoe beroepskrachten de kinderen kunnen begeleiden in de hoeken en hoe kan worden
aangesloten bij de verschillende competenties. 1 van de hoeken die in het document wordt genoemd is de
gymhoek: deze is niet zichtbaar tijdens het inspectiebezoek. De leidinggevende verklaart hierover dat dat
niet haalbaar is. Dit advies van de beleidsmedewerker is niet overgenomen. Omdat de andere hoeken wel
duidelijk zichtbaar zijn en er voldoende (andere) mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van de grove motoriek
en spelontwikkeling is dit beoordeeld als voldoende.

Vaste stamgroepsruimte
In het jaarlijks onderzoek van 30 september 2021 is beoordeeld dat de groepsruimte van de groep Rupsjes
als verkeersruimte werd gebruikt: de kinderen van de buitenschoolse opvang liepen via de groepsruimte van
de Rupsjes naar hun ruimte. Hierdoor was de groepsruimte geen afzonderlijke ruimte en was er sprake van
een overtreding. 

In dit inspectieonderzoek blijkt dat de overtreding is hersteld. De kinderen van de buitenschoolse opvang
maken nu gebruik van de eigen ingang aan de zijkant van het pand. De toezichthouder heeft gezien dat er
geen kinderen van de buitenschoolse opvang door de groepsruimte van de Rupsjes lopen. De beroepskracht
van de buitenschoolse opvang verklaart dat er een bordje bij de ingang hangt en dat er veel meer rust is nu
de kinderen via de eigen ingang binnenkomen. In de hal hangen alle jassen en tassen van de kinderen. Ook
voor het buiten spelen wordt nu een aparte deur (naar de buitenruimte) gebruikt. Ouders zijn geïnformeerd
via een bericht in het ouderportaal.

Conclusie
Beide overtreding over de binnenruimte (inrichting en afzonderlijk vaste groepsruimte) zijn hersteld.

Gebruikte bronnen:
- Observaties
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek 30 september 2021
- Mail eigen ingang BSO, ontvangen op 25 maart 2022
- Gesprek met de directeur, de leidinggevende en 1 beroepskracht van de buitenschoolse opvang
- Foto's van de inrichting, gemaakt tijdens het inspectiebezoek
- Plan herinrichting groepsruimtes, ontvangen op 25 maart 2022
- Plan van aanpak zonder datum of versienummer, ontvangen op 25 maart 2022
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- Notulen teamoverleg 22 oktober 2021
- Aanwijzing Molukkertjes (KDV) datum 14 januari 2022
- Telefoongesprek met de leidinggevende op 31 maart 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Naleving handhaving

• De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing onderscheidenlijk
het bevel gestelde termijn.

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.

• 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.

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.

Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• 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 de 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 de rekenregels.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• 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.

• 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
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grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum 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.

Accommodatie
Eisen aan ruimtes

• De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen,
zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.

• Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt
over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor
spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan
de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
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Naam voorziening : Molukkertjes
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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