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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

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. 
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 en gastouders 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 de website van het landelijk register. 
  
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 niet voldoet, 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 die door toezichthouder zijn meegenomen in dit inspectiebezoek. 
  
 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Kaluna is gehuisvest in een pand in Alphen aan de Rijn. De locatie biedt opvang 
aan maximaal 34 kinderen verdeeld over drie verticale groepen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat kinderdagverblijf Kaluna niet helemaal voldoet aan de getoetste 
voorwaarden. 
Zie hiervoor de toelichting in het domein Personeel en groepen, item Verklaring omtrent het gedrag 
en Personenregister Kinderopvang. 

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

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf Kaluna beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uit interviews 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 groep. 
   
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. 
Ter illustratie van het oordeel worden door de toezichthouder twee of meer van deze competenties 
toegelicht met een voorbeeld: 
 
De beroepskrachten bieden emotionele veiligheid aan de kinderen 
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. 
Tijdens het verschonen van de baby praat de beroepskracht met de baby. Ze vertelt welke 
handelingen ze verricht en maakt grapjes met de baby. Het kind kind reageert daarop door terug 
te lachen. 
 
De beroepskrachten dragen normen en waarden over aan de kinderen 
De beroepskrachten stimuleren contact van baby's met oudere kinderen 
Een kind is jarig en de beroepskrachten vieren dit uitgebreid. Alle kinderen zitten aan tafel, het 
jarige kind krijgt een feestmuts op en er worden liedjes gezongen. Alle kinderen worden hierbij 
betrokken, ook een baby die in een hoog wipstoeltje aan tafel zit. Het kind kan zo precies zien wat 
er aan tafel gebeurt. De baby moet af en toe lachen en maakt geluidjes. De grotere kinderen 
lachen terug naar de baby. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Website (https://kdvkaluna.com/) 
 Pedagogisch beleidsplan (2019) 
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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De registratie en koppeling van personen gestart met werkzaamheden na de vorige inspectie op 
26-6-2018, zijn in het Personenregister Kinderopvang gecontroleerd. 
Uit dit onderzoek blijkt dat drie stagiars niet in het Register geregistreerd staan en dus ook niet 
gekoppeld zijn met de houder.  
 
Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van 
een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen 
worden opgevangen; 
   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel 
tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een 
kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot 
informatie over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is 
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens 
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en 
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid 
van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Uit het onderzoek blijkt dat na de vorige inspectie op 26-6-2018 geen nieuwe beroepskrachten 
werkzaam zijn op deze locatie. De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn tijdens 
voorgaande inspecties gecontroleerd. Deze voorwaarde is daarom niet beoordeeld. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan de voorwaarde. 
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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Kinderdagverblijf Kaluna heeft drie verticale stamgroepen. Iedere groep biedt opvang aan kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De stamgroepen Oslo en Stockholm bieden ieder opvang aan maximaal 15 kinderen en de 
stamgroep Helsinki biedt opvang aan maximaal 10 kinderen met in achtneming van het aantal 
kindplaatsen van 34 per dag. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (De dag van inspectie) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Website (https://kdvkaluna.com/) 
 (Praktijk)leerovereenkomst 
 Presentielijsten (De dag van de inspectie) 
 Pedagogisch beleidsplan (2019) 
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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Iedere stamgroep beschikt over een eigen stamgroepruimte. Het kinderdagverblijf heeft het 
maximaal aantal kinderen op de groepen Oslo en Stockholm opgehoogd naar 15 kinderen. 
Ieder kind heeft minimaal 3,5 m² nodig. Hiervoor heeft de houder evenredig voor de stamgroepen 
Oslo en Stockholm de hal erbij getrokken. 
 
Oppervlakte hal: 26,85 m²/2= 13,43 m² 
Oppervlakte groepsruimte Oslo: 44,7+ 13,43 = 58,13/15 = 3,88 m²  
Oppervlakte groepsruimte Stockholm: 41,9 + 13,43 = 55,33/15 = 3,69 m² 
Oppervlakte groepsruimte Helsinki: 34,7/10 = 3,5 m² 
 
De hal is passend ingericht voor speelactiviteiten. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Plattegrond (Binnenruimtes) 
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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

 

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 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. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

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) 

Aantal beroepskrachten 

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 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit 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 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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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kaluna 
Website : http://www.kdvkaluna.com 
Aantal kindplaatsen : 34 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kaluna B.V. 
Adres houder : Poortwachter 57 
Postcode en plaats : 2401KZ Alphen aan den Rijn 
Website : www.kdvkaluna.com 
KvK nummer : 27380795 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alphen aan den Rijn 
Adres : Postbus 13 
Postcode en plaats : 2400AA ALPHEN AAN DEN RIJN 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 07-03-2019 
Zienswijze houder : 13-03-2019 
Vaststelling inspectierapport : 18-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-04-2019 
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Kaluna te Alphen aan den Rijn 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Helaas was gebleken dat de koppelingen van de VOG's van onze stagiaires in het persoonsregister 
niet waren uitgevoerd. Helaas kunnen de bestaande VOG's dan niet meer worden gebruikt en 
moeten dus opnieuw worden aangevraagd. 
Dit is uiteraard meteen gedaan. Inmiddels zijn de 3 VOG's weer gekoppeld en voldoen wij aan alle 
voorwaarden. 
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