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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

 

 

 

Beschouwing 

Huidig onderzoek 

 

Op 20 februari 2020 is het kinderdagverblijf verhuisd naar de Kemphaan. Ze konden er kort van 

genieten omdat het kinderdagverblijf wegens COVID 19 moest sluiten. Sinds juni zijn zij dagelijks 

actief met de kinderen. In het kader van de inspectie heeft de toezichthouder gesproken met de 

beroepskrachten (waarvan 1 houder) en de groepshulp. De toezichthouder heeft 2 korte 

observaties uitgevoerd (buitenspelen en eetmoment). Tijdens het onderzoek zijn er geen 

overtredingen naar voren gekomen.   

 

Algemeen 

 

Kleinschalige kinderopvang Kyra heeft vanaf 1 oktober 2009 tot 20 januari 2020 op de Hofmark 

372 in Almere Haven maximaal 10 kinderen opgevangen. Sinds 20 januari 2020 exploiteren de 

houders (4 vennoten) dit kinderdagverblijf op de Kemphaan in Almere Stad. Ook hier is het 

maximum aan kinderen 10.  

 

Op het kinderdagverblijf wordt er gewerkt met het VE-programma Antroversie. Het bestaat uit de 

volgende elementen: het atelier en het ochtend- en bewegingsspel (ochtendspel in de kring, 

hiermee beginnen kinderen en pedagogisch medewerker gezamenlijk de dag. In het spel worden 

speel-, sfeer- en leerthema’s betreffende de seizoenen en de jaarfeesten verwerkt).   

 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 

Hofmark 372 

 Reguliere inspectie januari 2016: er werd geen handhaving geadviseerd (na overleg en 

overreding) 

 Reguliere inspectie januari 2017: er werd geen handhaving geadviseerd (na overleg en 

overreding) 

 Reguliere inspectie mei 2018 : er werd handhaving geadviseerd (geen registratie en koppeling 

in het PRK). 

 Nader onderzoek: november 2018: alle medewerkers zijn geregistreerd en gekoppeld. 

 Reguliere inspectie maart 2019: geen handhaving.  
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Kemphaanpad 

 2 december 2019 onderzoek voor registratie (verhuizing) Advies opnemen in het register.  

 

 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 

inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en socia le vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij 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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Kyra heeft een pedagogisch beleidsplan met een duidelijke visdie. Het beleidsplan is vorig jaar naar 

aanleiding van de verhuizing aangepast. Het kinderdagverblijf is van Almere Haven naar de 

Kemphaan verhuisd. Dit is in februari 2020 gebeurd.  

 

Tijdens de COVID 19 hebben de beroepskrachten contact met de kinderen gehouden middels 

filmpjes die zij maakten en opstuurden.  

 

Sinds 1,5 maand is er een nieuwe beroepskracht erbij gekomen. Zij geeft aan dat zij hier 

als stagiaire gewerkt heeft. Deze beroepskracht geeft aan nog geen beleidsstukken gelezen te 

hebben. Wel is zij door de ander collega's ingewerkt. De toezichthouder merkt op dat beleidstukken 

lezen net zo belangrijk is als het inwerken. De beroepskracht is al 1.5 maanden in dienst. Mogelijk 

dat de houders kunnen kijken hoe dit in het vervolg anders aangepakt kan worden. 

 

 

 

Pedagogische praktijk 

Wanneer de beroepskracht het kinderdagverblijf binnen loopt, maken de beroepskracht en de 

groepshulp de kinderen klaar om buiten te gaan spelen. De toezichthouder heeft het 

buitenspeelmoment geobserveerd en heeft daarna een korte observatie uitgevoerd tijdens het 

tafelmoment.  

 

Emotionele veiligheid  

De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 

(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

 

Observatie 

De beroepskracht vertelt tegen de toezichthouder dat zij buiten gaan spelen. Een aantal kinderen 

zijn vrolijk en zeggen, ".... ja... naar de koeien".   
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"Zag je een vogel? Ik zie het. Hij heeft daar een nestje".  

 

"Oh dat is een klein veertje. Dat kan je in je emmer doen".  

 

Even later komt er ook een baby bij (die eerst nog gevoed moest worden in de groepsruimte). Het 

kind wordt op schoot genomen en er wordt aan het kind verteld wat de andere kinderen aan het 

doen zijn. "Kijk X, is walnoten aan het zoeken. Ze heeft een emmertje die is geel, net als de kleur 

van de blaadjes".   

 

De baby komt op de hoge stoel aan tafel zitten. De baby wordt betrokken bij het groepsproces. 

"Kom je ook gezellig aan tafel naar de kinderen kijken. Ze gaan soep eten".  

 

Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen . 

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken. 

 

Observatie 

"Kunnen jullie walnoten vinden?". Samen zijn ze blaadjes en walnoten aan het zoeken.  

 

Aan tafel worden er liedjes gezongen. De kinderen doen mee met de bewegingen die de 

beroepskrachten maken.  

 

Een kind vertelt hoe hard hagel is en hij vertelt over sneeuw. Het kind probeert de 

beroepskracht uit te leggen hoe hard dat allemaal gaat. Er volgt een kort gesprekje daarover.    

 

 

Sociale competentie  

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 

De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen 

 

 

Observatie 

"Kijk dat is leuk met al die blaadjes op de grond".  

Een deel van de kinderen spelen in de hut en andere deel gaat op zoek naar walnoten. Ze lopen 

met hun emmertjes en kijken goed onder de blaadjes.  

 

Een paar kinderen spelen met de zandbak. Ze hebben schepjes en emmertjes.  

 

"Kijk eens alle blaadjes vallen op de grond".  

 

"Als we vanmiddag naar de tuin gaan, kunnen we water meenemen en dan de viooltjes en 

kerstbomen water geven is dat goed?".  

 

 

Waarden en normen  

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 

handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 

consequent toe. 
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Observatie 

"We gaan even op het gras wachten. De beroepskracht moet het hek openmaken. "Ja, nu mag je 

de tuin in, keurig".  

 

 

Een van de kinderen probeert een blaadje in de scheur van de boomstam te steken. Het lukt haar 

niet helemaal. Een ander kind zegt, "zal ik jou helpen?".  

 

"Ohhh kinderen samen spelen".  

 

"We gaan terug naar Kyra. Het is soepjestijd".  

 

 

Conclusie 

Er wordt verantwoorde kinderopvang geboden.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en beleidsmedewerker) 

 Interview (beroepskrachten en groepshulp) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er zijn 8 personen werkzaam bij kinderopvang Kyra. Alle 8 medewerkers zijn ingeschreven in het 

Personen register Kinderopvang en gekoppeld aan de houder. Er wordt aan de eis voldaan.  

Opleidingseisen 

Beroepskrachten  

 

Er zijn 6 beroepskrachten die over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk beschikken. 

 

 

 

Pedagogische coach /beleidsmedewerker 

 

De pedagogischbeleidsmedewerker beschikt over het diploma HBO Pedagogiek.  

De pedagogische coach beschikt over het diploma HBO Jeugdwelzijn (voorloper op SPH opleiding) 

en het certificaat Pedagogische coaching in de praktijk en Pedagogische kwaliteit in de praktijk. 

Deze trainingen zijn beiden gegeven door KIKI. Er wordt aan de eisen voldaan.  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie waren er 2 beroepskrachten en 1 groepshulp met 9 kinderen aanwezig. 

Er wordt aan de beroepskracht kind ratio voldaan.   

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Kleinschalige opvang Kyra heeft een coachingsplan voor het jaar 2020. In het coachingsplan is de 

urenverdeling jaarlijks per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. De urenverdeling van 2020 is 

gezien. In de urenverdeling is er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie. Uit de urenverdeling blijkt dat iedere 

beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Uit correspondentie met de beleidsmedewerker blijkt dat de beroepskrachten ook 

daadwerkelijk zijn gecoacht door een pedagogische coach. De individuele coaching en observaties 

hebben plaatsgevonden. De teambreedcoaching nog niet ivm de COVID 19.  

 

Uit het document komt naar voren dat de beroepskrachten en ouders  middels nieuwsbrieven op de 

hoogte zijn gesteld.    
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Er wordt aan de eis voldaan.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroep / vaste gezichten  

 

Kleinschalige kinderopvang Kyra heeft 1 stamgroep van maximaal 10 kinderen. Er werken op deze 

opvang 4 vaste beroepskrachten, 1 vaste invalkracht en 1 vaste groepshulp. De ouders kennen al 

deze personen. De vaste beroepskrachten zijn tevens de vennoten van de onderneming.   

 

 

Mentorschap 

 

De vier vaste beroepskrachten zijn de mentoren van de kinderen. Zij kennen de kinderen en hun 

bijzonderheden. De mentoren zorgen voor de observaties en de oudergesprekken.  

 

 

Er wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de stabiliteit van de groep.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten en groepshulp) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 Personenregister Kinderopvang (19 oktober 2020) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (7x) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 

 Coachingsplan 2020 

 Notulen werkoverleg (20/2, 3/3, 14/4, 25/5, 15/6, 10/8 en 21/9) 

 Notulen eigenaren vergadering (22 oktober) 

 emailcontact met de beleidsmedewerker d.d. 22 oktober  
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beleid  

De pedagogische beleidsmedewerker heeft het beleid aangepast naar de nieuwe situatie (nieuwe 

adres). Op blz. 4 staat dat de risico inventarisatie in 2017 is afgenomen. In verband met de 

verhuizing is er een nieuwe inventarisatie geweest. De datum dient gewijzigd te worden.  

 

In het beleid zij de grote risico's met grote gevolgen beschreven, zoals vallen van de trap, 

omgevingsverkeer en vermissing. De beleidsmedewerker heeft de maatregelen erbij beschreven en 

laat zien op welke manier de risico's / gevolgen beperkt kunnen worden.  

 

COVID 19 is ook in het veiligheid en gezondheidsbeleid opgenomen.  

 

EHBO  

 

Uit het onderzoek blijkt dat van de 6 werkzame beroepskrachten 2 een geldig kinder EHBO 

certificaat bezitten. De andere beroepskrachten / medewerkers bezitten een BHV / EHBO certificaat 

van de organisatie Tutorial opleidingen en Advies BV.  

 

Deze organisatie komt niet voor op de lijst van erkende aanbieders. De beleidsmedewerker heeft 

achteraf de kwalificatiekaarten opgestuurd en deze blijken van het Oranje kruis te zijn. Het oranje 

kruis is een erkende aanbieder. 

 

Ten tijde van de inspectie waren beide beroepskrachten gecertificeerd met een geldig kinder EHBO 

(LIVIS oranje kruis geldig 7 januari 2021).  

 

 

Praktijk  

 

De beroepskrachten hebben een vast looproute. Op de weg naar bijvoorbeeld de koeien kunnen ze 

andere mensen, tractoren en vrachtwagens tegenkomen.  

 

Wanneer de kinderen van de trap af gaan, is de afspraak dat 2 kinderen tegelijk naar beneden 

gaan. Zij houden zich vast aan de trapleuning (kindhoogte) en de beroepskracht loopt voor. 
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Beneden staat de groepshulp samen met de kinderen te wachten die al beneden zijn. Een deel zit 

in de kinderwagen en de grote kinderen moeten een veiligheidslijn vasthouden. Wanneer de 

kinderen in de tuin zijn wordt de deur meteen dicht gedaan en de wandelwagen ervoor geplaatst.  

 

 

Op het kinderdagverblijf is er nog 1 beroepskracht aanwezig. Door te werken met 2 

beroepskrachten en de groepshulp of stagiaire is er altijd voldoende toezicht voor de 

buitenactiviteiten.  

 

Met slecht weer gaan de kinderen ook naar buiten, maar dan wordt er gewandeld en gaan ze 

geitjes kijken.  

 

Wanneer de kinderen binnen komen na het buitenspelen worden de handen 1 voor 1 bij de wasbak 

gewassen. De kinderen krijgen zelf zeep en de beroepskracht vertelt hoe zij de handen moeten 

wassen.   

 

Er wordt aan de eisen voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en beleidsmedewerker) 

 Interview (beroepskrachten en groepshulp) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 EHBO-certificaten (8x) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 

 kwalificatiekaarten Oranje kruis 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte / m² 

 

De groepsruimte is een L-vormige ruimte, die afgescheiden wordt met een boog, met daarachter 

een sanitaire ruimte. Op deze manier is er sprake van transparantie naar elkaar. De afscheiding 

zorgt er tevens voor dat er op deze manier een babygroep en een peutergroep gerealiseerd kan 

worden. Beide ruimtes hebben leeftijdsadequaat speelmateriaal. Er is voornamelijk houten 

speelmateriaal. Er zijn verschillende speelhoeken, die het 'leven' nabootsen. Verder zijn er 

leesboeken, constructiemateriaal en plekjes om te zitten / ontspannen.  

 

 

Tijdens de inspectie van het onderzoek voor registratie gaf de houder aan dat de groepsruimte 

ongeveer 78 m² bedraagt. De houder gaf tevens aan niet meer dan 10 kinderen op te willen 

vangen. 

 

 

Buitenruimte 

 

De kinderen maken gebruik van de buitenruimte langs het pand op de Stadsboerderij. Dit is een 

afgesloten buitenruimte. De kinderen kunnen hier veilig naar toe (de toezichthouder heeft 

meegelopen naar de buitenruimte). De kleine kinderen worden in een duwkar ernaar gereden en 

de peuters lopen aan een touw met een van de beroepskrachten. De buitenruimte is uitdagend 

voor de kinderen. Er zijn lage boomstammen, lage en hoge bomen en er is een soort doolhof van 

bomen. Verder is er een kleine zandbak. De kinderen maken gebruik van mobiele buitenspeelgoed, 

wat opgeborgen kan worden in de stal, naast de buitenruimte. 

 

De beroepskracht vertelt dat er een babytuin is. Deze grenst meteen aan het pand. De baby's 

kunnen hier op een kleedje liggen.  

 

De kinderen maken verder gebruik van de andere mogelijkheden die de stadsboerderij te bieden 

heeft, zoals de kippen, de koeienstal, de geitenboerderij en een speeltuin. De kinderen maken ook 

hiervoor gebruik van de grote duwkar.  

 

 

Slaapruimte 

 

Er staan maximaal 6 kinderbedden in de slaapkamer. Mocht de houder meer dan 6 bedden willen 

plaatsen, dan zal er een doormeldinstallatie moeten komen. 

 

 

 

Conclusie 
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Er wordt aan de eisen voldaan. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en beleidsmedewerker) 

 Interview (beroepskrachten en groepshulp) 

 Observatie(s) (pedagogisch observatie / groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (2020) 

 rapport Onderzoek voor registratie (verhuizing) d.d. 2 december 2019  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 kwalite it 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 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) 
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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 en cao Sociaal Werk. 

(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 en cao Sociaa l Werk. 

(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. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 
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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) 

 

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) 

 

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) 

 

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 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 
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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) 

 

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) 

 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kleinschalige kinderopvang Kyra 

Website : http://www.kyra-kinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 10 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kleinschalige Kinderopvang Kyra 

Adres houder : Hofmark 372 

Postcode en plaats : 1355 JG Almere 

Website : www.kyra-kinderopvang.nl 

KvK nummer : 39071547 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  R. Mangal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 27-10-2020 

Zienswijze houder : 05-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 06-11-2020 



 

19 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-09-2020 

Kleinschalige kinderopvang Kyra te Almere 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze Inspectierapport 

Kleinschalige kinderopvang Kyra (KDV) 

Kemphaanpad 14a 

1358 AC Almere 

Registratienummer 245982620 

Toezichthouder: GGD Flevoland 

Datum inspectie: 17-09-2020 

  

Almere, 5 november 2020 

  

Geachte mevrouw Mangal, 

  

Met dank voor uw getoonde betrokkenheid willen we graag reageren op het concept 

Inspectierapport voor onze Kinderdagopvang Kyra. We zijn blij dat u in het algemeen een positieve 

beoordeling kunt geven. Voor ons betekent kwaliteit niet alleen dat wij voldoen aan de belangrijke 

wettelijke regels die voor iedere onderneming in de Kinderopvang gelden, maar daarnaast dat dit 

de basis vormt waarop wij de kinderen die in onze opvang komen een veilige, warme en liefdevolle 

omgeving kunnen bieden. Uw beoordeling biedt daarbij de mogelijkheid om onze dienstverlening 

van buiten af kritisch te controleren en te verbeteren. Hieronder volgt onze reactie op details in het 

rapport. 

  

  

Een belangrijke opmerking van u is dat de nieuwe medewerker, die bij ons al 1,5 maand werkzaam 

is, de beleidsstukken nog niet gelezen heeft. Hier is zij inderdaad door ons niet voldoende tijdig op 

gewezen. De houder heeft nu in de procedure van het inwerken van nieuwe medewerkers, 

ongeacht of zij stagiair zijn geweest op huidige locatie of niet, opgenomen het toezenden van de 

beleidsstukken. Daarnaast zal de houder met iedere nieuwe medewerker een afspraak plannen om 

het beleid met elkaar te bespreken, toe te lichten en wederzijds vragen te stellen.   

  

Onder Veiligheids- en gezondheidsbeleid; Beleid ontbreekt de correcte datum van de meest recente 

risico-inventarisatie. Excuses hiervoor; de meest recente risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden 

in januari 2020 en is herzien in april van ditzelfde jaar. 

  

Onder Veiligheids- en gezondheidsbeleid; EHBO wijst u ons erop dat een deel van onze 

medewerkers over een BHV/EHBO-certificaat beschikt van een niet-erkende opleidingsinstelling. 

Volgens onze gegevens echter zijn de afgegeven certificaten, uitgegeven door Tutorial, wel degelijk 

volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Dit staat ook vermeld op de certificaten. Ik stuur u in 

de bijlage de kwalificatiekaarten van het Oranje Kruis mee. Het spijt mij dat deze onduidelijkheid is 

ontstaan. 

Een punt van zorg blijft inderdaad dat certificaten binnenkort verlopen of reeds zijn verlopen. Door 

coronamaatregelen hebben nieuwe cursussen niet plaats kunnen vinden. Deze worden nu 

ingepland voor het nieuwe jaar en zullen door al onze medewerkers - zodra de coronamaatregelen 

het weer toelaten - gevolgd worden.   

  

We zien uit naar uw reactie op onze zienswijze. 

Met een vriendelijke groet, 

Houder / Pedagogisch beleidmedewerker Kinderopvang Kyra, Almere 

M. Kooistra-Popelier 
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