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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen op het gebied van: de pedagogische praktijk en 
het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende 
personeel, de opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de 
behandeling van klachten en ouderrecht.
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.

Risicogestuurd toezicht:
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van 
risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Het risicogestuurd toezicht houdt derhalve in dat er een onderzoek plaatsvindt naar kernzaken. Dit 
onderzoek zal echter worden uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake was van 
overtredingen, of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. Indien deze 
overtredingen, die niet al onder de kernzaken vallen, gedragsgerelateerd van karakter zijn, zullen 
deze in het risicogestuurde onderzoek ook beoordeeld worden.

Binnen het raamwerk van het risicogestuurd toezicht, geeft het rapport per geïnspecteerd 
onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek.
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen niet voldeed, dan 
wordt dit onderdeel specifiek bij het betreffende inspectiedomein genoemd.
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die door toezichthouder zijn meegenomen in dit 
inspectiebezoek.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Kaluna is een kinderdagverblijf met drie groepen en biedt opvang aan 
maximaal 34 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Kinderdagverblijf Kaluna voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden.

Kinderdagverblijf Kaluna had ten tijde van de inspectie twee tekortkomingen. Deze tekortkomingen 
hadden betrekking op het volgende onderdeel en de navolgende voorwaarden:

Domein Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Voorwaarde 2: De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het 
kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven 
na 1 maart 2013.
Voorwaarde 3: Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming 
is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd en is op dat moment niet 
ouder dan twee maanden.

De verklaring omtrent het gedrag van een nieuwe medewerker was niet afgegeven op de juiste 
functieaspecten. Hiermee voldeed deze verklaring omtrent het gedrag niet aan bovenstaande 
voorwaarden.

Overleg en Overreding
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Voor de tekortkoming op voorwaarde 2 is tijdens het inspectiebezoek een herstelafspraak 
gemaakt. Na overleg en overreding is deze tekortkoming opgelost. Houder heeft een verklaring 
omtrent het gedrag aangeleverd welke is afgegeven op de juiste functieaspecten.

De tekortkoming op voorwaarde 3 kan niet opgelost worden door overleg en overreding. De juiste 
verklaring omtrent het gedrag is namelijk nà aanvang van de werkzaamheden overlegd.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

Tijdens een eerdere reguliere inspectie bij kinderdagverblijf Kaluna op 21 november 2014 heeft 
toezichthouder eenzelfde tekortkoming geconstateerd. Toezichthouder ziet dit als een verzwaarde 
omstandigheid en adviseert de gemeente daarom te handhaven, met als doel te voorkomen dat 
deze tekortkoming zich in de toekomst blijft herhalen. Houder dient er voor te zorgen dat 
verklaringen omtrent het gedrag altijd vóór aanvang van de werkzaamheden worden overlegd.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen.

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt 
van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 
geconstateerd.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van vier basiscompetenties vanuit de Wet 
Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk emotionele 
competentie, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en 
waarden.

Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze maken grapjes 
met de kinderen en geven complimentjes. Bij het knutselen laat een kind bijvoorbeeld zien wat hij 
gemaakt heeft. De beroepskracht zegt: 'Heel mooi, ik vind het prachtig! Jij bent een echte 
kunstenaar.' Bij het opruimen zegt de beroepskracht bijvoorbeeld: 'Goed zo, hij kan heel goed 
opruimen.'

Persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
De beroepskrachten vertellen de kinderen wat ze die dag gaan doen en hoe het programma zal 
verlopen. De dagindeling is herkenbaar. De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, 
verloop en einde van een activiteit. Zo vertelt de beroepskracht aan de kinderen: 'Jongens, we 
gaan opruimen, dan gaan we zo lekker eten.'

Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
De beroepskrachten moedigen interactie tussen groepsgenootjes aan. Een kind zondert zich 
bijvoorbeeld af van de groep. De beroepskracht zet speelgoed klaar voor een groepje kinderen en 
ziet het kind. 'Kom je meedoen?', vraagt de beroepskracht. Ze geeft het kind een stuk speelgoed. 
'Kijk, dan kun je die vastmaken.' Het kind sluit zich aan bij de groep om te spelen.

Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op een consequente wijze. Zij 
leggen uit welke omgangsvormen belangrijk zijn en waarom het belangrijk is dat de kinderen zich 
hier aan houden. Zo speelt een ouder kind samen met jongere kinderen. De beroepskracht grijpt in 
als het spel te wild wordt. De beroepskracht legt het oudere kind uit: 'Dat gaat niet, de kindjes zijn 
nog te klein. Als je dat doet gaan ze vallen.'

Gebruikte bronnen:
! Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
! Interview anderen (Beroepskrachten)
! Observaties (Locatiebezoek)
! Website http://www.kdvkaluna.com/
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaringen omtrent het gedrag van nieuwe personen in dienst getreden na de inspectie op 21 
november 2014 zijn gecontroleerd.

De juiste verklaring omtrent het gedrag van een van de nieuwe medewerkers is afgegeven nà 
aanvang van de werkzaamheden.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet 
ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
  

Passende beroepskwalificatie

De beroepskwalificaties van nieuwe beroepskrachten die in dienst zijn getreden na de vorige 
inspectie op 21 november 2014 zijn gecontroleerd. Alle nieuwe beroepskrachten beschikken over 
een beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarden. De overige beroepskwalificaties zijn in 
vorige inspecties beoordeeld.

Opvang in groepen

Kinderdagverblijf Kaluna heeft drie stamgroepen.

! Groep Helsinki biedt opvang aan maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
! Groep Oslo biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
! Groep Stockholm biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

Beroepskracht-kindratio

Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
! Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
! Interview anderen (Beroepskrachten)
! Observaties (Locatiebezoek)
! Verklaringen omtrent het gedrag
! Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
beleid rondom veiligheid en gezondheid.

Gebruikte bronnen:
! Interview anderen (Beroepskrachten)
! Observaties (Locatiebezoek)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kaluna
Website : http://www.kdvkaluna.nl
Aantal kindplaatsen : 34
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kaluna BV
Adres houder : Poortwachter 57
Postcode en plaats : 2401KZ ALPHEN AAN DEN RIJN
Website : www.kdvkaluna.com
KvK nummer : 27380795

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Hollands Midden
Adres : Postbus 121
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN
Telefoonnummer : 088-3083460
Onderzoek uitgevoerd door : L. Vos

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Alphen aan den Rijn
Adres : Postbus 13
Postcode en plaats : 2400AA ALPHEN AAN DEN RIJN

Planning
Datum inspectie : 28-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 08-09-2015
Zienswijze houder : 14-09-2015
Vaststelling inspectierapport : 22-09-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-09-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 22-09-2015

Openbaar maken inspectierapport : 13-10-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De VOG van de nieuwe medewerker was aangevraagd op alleen de functieaspecten voor de 
facilitaire dienst omdat dit haar werkzaamheden zijn. Deze VOG was voor aanvang van de 
arbeidsovereenkomst binnen.

Omdat zij niet belast is met de zorg voor minderjarigen hebben wij de functieaspecten 84 en 86 
niet aangevraagd te onderzoeken bij de gemeente.

Meteen nadat door de inspecteur geconstateerd was dat deze aspecten wel aangevraagd hadden 
moeten worden, hebben wij een nieuwe VOG aangevraagd bij de gemeente.

Deze is inmiddels bijgevoegd bij het arbeidscontract.

Wij hebben nog niet eerder iemand in dienst gehad voor de facilitaire dienst en daardoor wisten 
wij helaas niet dat ook dan op de aspecten 84 en 86 getoetst moest worden.

Wij hadden derhalve ten goeder trouw gehandeld.

Met vriendelijke groet,
P. Tran Ngoc en I. Tebbens - van der Veer

Kinderdagverblijf Kaluna


