
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Guppie (KDV) 

Duivenpad 12 
3055VE Rotterdam 

Registratienummer 589937728 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Rotterdam-Rijnmond 
In opdracht van gemeente:  Rotterdam 

Datum inspectie:    22-10-2019 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 27-11-2019 

 



 

2 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-10-2019 
Guppie te Rotterdam 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2 

HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3 

ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 5 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 7 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ...................................................................... 9 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 9 

PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 9 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 11 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 13 

OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 13 

GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 13 

GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 13 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 13 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 13 

PLANNING ........................................................................................................................ 13 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 14 



 

3 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-10-2019 
Guppie te Rotterdam 

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. 
 
De geïnspecteerde items kunt u terugvinden in het overzicht dat achterin het rapport is vermeld. 

 

Beschouwing 
 
Feiten over kinderdagverblijf Guppie 
Kinderdagverblijf Guppie is opgericht op 1 november 2001. Het is gehuisvest in een gebouw op een 

sportterrein en heeft 32 kindplaatsen en biedt opvang in 2 verticale groepen (0-4 jaar) met aparte 
slaapruimte. 
Er wordt gewerkt met een kleinschalig stabiel team van vaste beroepskrachten; zowel de 
locatiemanager als de directeur zijn meewerkend op de groepen wanneer dit nodig is. 
Het kinderdagverblijf heeft een eigen omheinde buitenspeelruimte en mogelijkheden om in de 

nabije omgeving buiten te spelen. 

 
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
 
• 30-05-2018: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn binnen de geïnspecteerde items geen 

overtredingen geconstateerd. 
• 10-01-2017: jaarlijks onderzoek. Er heeft overleg en overreding gevonden op de domeinen 

'Pedagogisch Klimaat' en 'Ouderrecht'. 
 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische 
praktijk voldoende op orde is. 
 

De houder voldoet niet aan alle voorschriften die bij deze inspectie zijn onderzocht. Er is een 
overtreding geconstateerd binnen het domein ‘Personeel en groepen’, item: personenregister 

kinderopvang (PRK). 
 
Er heeft overleg en overreding plaats gevonden binnen het domein ‘Personeel en groepen’, item: 
koppelen in PRK. 

 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 
 

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

 
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein 'Personeel en groepen'. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogische praktijk 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
 
• Emotionele veiligheid 

• Persoonlijke competentie 
• Sociale competentie 
• Overdracht van normen en waarden 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 

het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
 
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het eten en drinken aan tafel, op een dinsdagochtend 
rond 09:30 uur. 
 

Emotionele veiligheid  
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 
situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

  

Observatie: 
De kinderen zitten aan tafel een koekje te eten en drinken limonade. Er zijn een aantal kinderen in 
de groep dit binnenkort naar de basisschool gaan. "Krijg jij 1 juf of 2? En hoe heet jouw juf?" 
vraagt de beroepskracht aan de kinderen. De kinderen antwoorden om en om en vertellen waar ze 
naar toe gaan. 
 

Er onstaat een gesprek aan tafel over baby's in mama's buik. De beroepskracht vraagt aan een 
kind: "Zou je dat willen, X? Een broertje of zusje?" Het kind knikt instemmend. Een ander kind 
zegt: "Ik ben ook in mama's buik geweest." De beroepskracht vraagt: "En wat heb je daar gedaan? 
Weet je nog dat je in de buik zat dan?" De kinderen praten verder over het onderwerp. 
 
Persoonlijke competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 

kinderen. 
 
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 

gesprek en leermomenten. 
 
Observatie: 

Eén van de kinderen is jarig. Tijdens het eten en drinken aan tafel in de ochtend, wordt er 
aandacht besteed aan het vieren hiervan. Het kindje heeft een verjaardagsmuts op die de 
beroepskrachten hebben gemaakt. Alle kinderen krijgen een traktatie en er wordt voor de jarige 
gezongen. Daarna krijgt het kind een cadeau van de beroepskrachten. Wanneer het kind het 
cadeau uitpakt, wordt er een foto gemaakt en het kind is zichtbaar blij. 
De jarige heeft ook haar favoriete knuffel meegenomen, deze mag in een eigen stoel naast het 

kind aan tafel zitten. 
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Er ontstaat door het vieren van de verjaardag ook een gesprekje tussen de beroepkracht en een 
aantal kinderen. "Wij hebben ook cadeautjes gekregen, nagellak en lippenstift." vertellen de 

kinderen enthousiast. De beroepskracht antwoordt: "Oh, omdat jullie grote zus waren geworden?" 
De kinderen knikken instemmend. De beroepskracht antwoordt: "Leuk hoor!" 
 

 
Conclusie: 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van de 4 
basisdoelen zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften 
met betrekking tot de uitvoering van de pedagogische praktijk 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Website (http://www.kdvguppie.nl/) 
• Pedagogisch beleidsplan (kinderdagverblijf Guppie, versie 2019) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij deze steekproef is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK) 
van de 3 aanwezige vaste beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke beoordeeld. 
 
Van de gecontroleerde medewerkers zijn 2 vaste beroepskrachten en de 
locatieverantwoordelijke ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 
Tijdens het inspectiebezoek d.d. 22-10-2019 heeft de toezichthouder geconstateerd dat 1 vaste 

beroepskracht niet in het Personenregister Kinderopvang (PRK) was gekoppeld aan 
kinderopvangorganisatie Guppie. Van de betreffende beroepskracht heeft de houder wel 
een geldige VOG kunnen overleggen, waarmee zij sinds 28-03-2018 staat ingeschreven in het PRK. 

 
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om deze overtreding te herstellen. De houder heeft de koppeling van de 
betreffende vakkracht gerealiseerd op 31-10-2019. 

 
Er wordt nu voldaan aan de volgende voorwaarde: 
 
• De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid 

van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

 
De beroepskracht is echter aangevangen met de werkzaamheden vóórdat de koppeling met 
kinderopvangorganisatie Guppie in het Personenregister Kinderopvang was gerealiseerd. 
 
Hierdoor wordt niet aan alle voorschriften voldaan. 
 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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

De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 

beroepskwalificatie. 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over 

een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

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

stagiaires 

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen: 
 
• er zijn 10 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Guppies; 
• er zijn 10 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Zeepaardjes. 

 
Middels een steekproef over de weken 41 tot en met 43 van 2019 is geconstateerd dat de 
beroepskracht-kindratio voldoet aan de voorschriften. 
 
De tijden van afwijking van de beroepskracht-kindratio in de praktijk komen overeen met hetgeen 
hierover is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
 

In tijden van afwijking van de beroepskracht-kindratio wordt minstens de helft van het aantal 
vereiste beroepskrachten ingezet. 
 
Tijdens activiteiten waarbij de kinderen de stamgroep verlaten worden voldoende beroepskrachten 
ingezet. 
 
Indien slechts 1 beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet en er wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio, is er ter ondersteuning van deze beroepskracht tenminste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
 

Beroepskrachten zijn nooit alleen aanwezig in het kindercentrum. 
 
De voorwaarde met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs is niet 

beoordeeld, aangezien deze niet aanwezig waren ten tijde van het inspectiebezoek. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een pedagogische beleidsmedewerker/coach aangesteld. 

 
De inzet van de pedagogische beleidsmedewerker/coach dient nog schriftelijk vastgelegd te worden 
en inzichtelijk gemaakt te worden voor ouders en beroepskrachten. 
 
Omdat houders nog het gehele jaar hebben om aan deze voorwaarden te gaan voldoen, zijn deze 
nu niet beoordeeld. 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het kinderdagverblijf zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. Het is aan de 
ouders en het kind bekend gemaakt tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskrachten op de groep werken. 
 

Er zijn in totaal 2 verticale stamgroepen. 
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Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

 Guppies  0-4 jaar  16 

 Zeepaardjes  0-4 jaar  16 

 
 
De kinderen maken gebruik van één ruimte per stamgroep. Omvang en samenstelling van de 

groep voldoen aan de voorschriften. 
 
De kinderen worden in de eigen stamgroep opgevangen. Op minder drukke dagen en aan het begin 
en eind van de dag worden de stamgroepen soms samengevoegd. Elk kind maakt van maximaal 2 
stamgroepruimten gebruik gedurende de week. Omvang en samenstelling voldoen aan de 
voorschriften. 
 

De houder heeft de ouders ingelicht over de stamgroep en de beroepskrachten van het kind. 
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen over ontwikkeling 
en welbevinden van het kind. 
 

Aan een kind in de leeftijd tot 1 jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste 1 beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 

 
Aan een kind van 1 jaar of ouder worden ten hoogste 3 vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste 1 beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website (http://www.kdvguppie.nl/) 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (weken 41 t/m 43 van 2019) 
• Personeelsrooster (weken 41 t/m 43 van 2019) 

• Pedagogisch beleidsplan (kinderdagverblijf Guppie, versie 2019) 

 

Veiligheid en gezondheid 
  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gebruik gemaakt van Risicomonitor. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van kinderdagverblijf Guppie is vastgesteld in januari 2018; 
de meest recente versie is herzien in juni 2019, samen met het bijbehorende veiligheids- en 
gezondheidsprotocol van KDV Guppie. In deze documenten wordt concreet beschreven: 
 

• de wijze waarop de houder samen met de beroepskrachten zorgdraagt voor het cyclisch 
geheel: vormen-implementeren-evalueren-actualiseren; 

• de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid; 
• het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en 

kinderen; 
• een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen binnen welke termijn 

zijn/worden genomen betreffende veiligheid, gezondheid en risico op grensoverschrijdend 
gedrag (o.a. 4 ogenprincipe, VOG’s, elkaar aanspreken); 

• hoe kinderen leren om te gaan met kleine risico’s; 
• hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor belanghebbenden. 
 
Aangezien er op KDV Guppie geen gebruik wordt gemaakt van een achterwachtregeling, omdat er 
altijd minimaal 2 beroepskrachten aanwezig zijn op het kindercentrum, is de volgende 

voorwaarde niet beoordeeld: 
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• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving 

van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de 
beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het 

kindercentrum aanwezig is. 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het vastgestelde 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering ervan in de praktijk. 
 
In de praktijk zijn geen bijzonderheden aangetroffen ten aanzien van de uitvoering van het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 
Er is tijdens de opvang te allen tijde minstens één volwassene aanwezig met een EHBO-kwalificatie 
conform de voorschriften. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (kinderdagverblijf Guppie, versie juni 2019) 
• Beleid grensoverschrijdend gedrag (kinderdagverblijf Guppie, versie juni 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (kinderdagverblijf Guppie, versie 2019) 
• Veiligheids- en gezondheidsprotocol Kinderdagverblijf Guppie, versie juni 2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

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 

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) 

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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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) 

 

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 Sociaal 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 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 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 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) 

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) 
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Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 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) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 

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) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Guppie 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Guppie 
Adres houder : Willem Wilminkstraat 18 
Postcode en plaats : 2652GP Berkel en Rodenrijs 
Website : www.kdvguppie.nl 
KvK nummer : 24323635 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. Rance 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

 

Planning 
Datum inspectie : 22-10-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 19-11-2019 
Zienswijze houder : 27-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

In het concept rapport kwam naar voren dat wij in den beginnen niet geheel voldeden aan de eisen 
van de VOG van onze nieuwe medewerkster. 
 
Wij hebben zelden tot nooit nieuwe medewerksters en om die reden was ik niet helemaal op de 
hoogte van de juiste procedure. In het verleden was het voldoende om een papieren versie van de 
VOG in huis te hebben. Dit hadden wij op tijd geregeld. Ik had onze nieuwe medewerkster moeten 
koppelen aan ons kinderdagverblijf en dat heb ik niet op tijd gedaan. 
 

Inmiddels is alles volgens de juiste eisen gedaan en voldoen we aan de wet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise van Dalen-Bouwmeester 
Kinderdagverblijf Guppie  

 
 
 
 

 
 
 


