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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 december 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:
• de eisen aan het pedagogisch klimaat;
• de eisen aan (de inzet van) het personeel;
• de eisen aan de stabiliteit van de groepen;
• de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids- en gezondheidsbeleid;
• de eisen aan de ruimtes waar de opvang plaatsvindt;
• de eisen aan het ouderrecht.
 
De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
De houder van deze locatie is Bio Kidz B.V. Dit is een organisatie met als enige bestuurder en aandeelhouder
Jenbidam B.V. die 2 bestuurders heeft, waarvan 1 optreedt als directeur van de organisatie. De directeur
van deze organisatie stuurt de 2 locaties van Bio Kidz B.V. aan. Deze directeur exploiteert ook 2
kinderdagverblijven bij organisatie De Kinderster B.V. en 1 buitenschoolse opvang bij BSO De Kinderster
B.V.
Deze directeur is ook directeur van de 2 kinderdagverblijven van De Kinderster B.V., 1 kinderdagverblijf van
De Kinderster Zuid B.V. en BSO De Kinderster B.V. Per 2 locaties is 1 vestigingsmanager aangesteld. Er is
een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Verder is er een administratief medewerker. De directeur is
aangesteld als aandachtsfunctionaris kindermishandeling, klachtencoördinator en zorgcoördinator.

Locatie
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen: een babygroep en een verticale groep. Het team bestaat
uit 5 vaste beroepskrachten, waarvan er 4 dit jaar zijn gestart. Er zijn 2 beroepskrachten in opleiding die de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Ook is er een stagiair die boventallig wordt ingezet. Voor
ondersteuning van de beroepskrachten is een groepshulp aanwezig voor beide groepen. De leidinggevende
is meerdere keren per week op de locatie. Eens in de 6 weken vindt een teamvergadering plaats.

Dit onderzoek
In dit onderzoek is een overtreding met betrekking tot de beschrijving in het pedagogisch beleid van de
werkwijze van de groepen geconstateerd. De houder is met een herstelaanbod in de gelegenheid gesteld
om deze overtreding binnen de termijn van het onderzoek op te lossen.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek een overtreding geconstateerd. De houder heeft
maatregelen genomen die ervoor zorgen dat deze overtreding in de toekomst niet meer wordt gemaakt.
Daarom adviseert de toezichthouder het college om geen maatregelen op te leggen. Het college kan voor
bepaalde overtredingen een boete opleggen. Dit hangt af van het beleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan geschreven. Speciaal voor de locatie is
ook nog een werkplan gemaakt.

Elk kind heeft een mentor. In het beleid staat hoe het kinderdagverblijf aan de ouders en kinderen laat
weten wie de mentor van het kind is. Ook is beschreven hoe en wanneer de mentor over de ontwikkeling
van het kind spreekt met de ouders.
 
In het werkplan staat dat het aantal beroepskrachten per groep wordt bepaald op basis van het aantal
kinderen. Ook is beschreven op welke tijden minder beroepskrachten werken dan nodig is. Daarnaast is in
het pedagogisch beleidsplan duidelijk beschreven welke taken beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers in het kinderdagverblijf kunnen uitvoeren en hoe zij worden begeleid.

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan, onder andere
door inzet van de pedagogisch coach, trainingen en pedagogische onderwerpen te behandelen tijdens
teamoverleg. Ook is de leidinggevende regelmatig aanwezig om vragen te beantwoorden of feedback te
geven.

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep is in het pedagogisch werkplan
beschreven. In het hoofdstuk 'Werkwijze' staat beschreven dat de kinderen die niet slapen in de pauze op
hun eigen groep worden opgevangen. In de praktijk, en zoals ook beschreven in het pedagogisch werkplan in
het hoofdstuk 'Verlaten van de stamgroep', worden de stamgroepen tijdens de lunchpauze van de
beroepskrachten van 13.00 tot 14.00 uur samengevpegd. Hiermee is de werkwijze van de stamgroepen niet
eenduidig beschreven en komt de werkwijze zoals beschreven in het pedagogisch werkplan niet
overeen met de praktijk. Hiervoor is een herstelaanbod gedaan waar de houder gebruik van heeft gemaakt.

Herstelaanbod
De toezichthouder heeft op 22 januari 2023 een aangepast pedagogisch werkplan van de houder
ontvangen. In het aangepaste beleid is in de werkwijze beschreven dat de kinderen aan de randen van de
dag worden opgevangen in de verticale groep. Ook is beschreven dat kinderen van de babygroep die niet
slapen tijdens de pauze van 13.00 tot 14.00 uur worden opgevangen in de verticale groep.
De overtreding met betrekking tot de beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw
van de stamgroepen is beëindigd.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang; art 3 lid 2 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang.)

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

Emotionele veiligheid
De pauze van de beroepskrachten is net afgelopen en de kinderen zijn in hun eigen stamgroepsruimte. In
beide groepen slapen de meeste kinderen nog. Een beroepskracht zit op een rustige plaats in de
groepsruimte met een kind op schoot en geeft het de fles. De beroepskracht kijkt naar het kind en praat
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zacht tegen het kind. De beroepskracht gebruikt het voeden om 1-op-1-contact met het kind te hebben.
Een beroepskracht knuffelt met een baby. Een wat groter kind komt erbij staan. De beroepskracht kijkt het
kind aan en benoemt dat ze het kind ziet. Het kind aait de baby zachtjes. De beroepskracht geeft het kind
een compliment hiervoor. Op deze manier draagt de beroepskracht bij aan het contact en verbondenheid
tussen de kinderen.
Een kind heeft de sokken uitgedaan en loopt op blote voeten. De beroepskracht ziet dit en pakt de sokken.
De beroepskracht vraagt op ooghoogte 'zal ik je sokjes aandoen? Dan krijg je warme voeten'. Het kind denkt
er even over na, gaat zitten en dan doet de beroepskracht de sokken aan. Er is warme aandacht en zorg
voor de kinderen.

Persoonlijke en sociale competenties
Een beroepskracht zit samen met een aantal kinderen aan een lage tafel waarop speelgoed uitnodigend is
uitgestald. De kinderen kunnen pakken waar ze mee willen spelen. Ook staan er lage open kasten waarin
verschillend speelmateriaal zichtbaar is opgesteld. Een kind heeft interesse in de muziekinstrumenten. De
beroepskracht ziet dit en vraagt 'wil je muziek maken?' De beroepskracht geeft het kind een kleine
speelgoedpiano. Het kind reageert enthousiast en speelt met de piano waar geluid uitkomt. De
beroepskracht kent het kind en gaat in op de behoefte van het kind.
Een kind heeft een speen in de mond. Een ander kind wil deze speen en probeert hem uit de mond van het
kind te halen waarop het kind begint te huilen. Een beroepskracht gaat naar de kinderen toe en zegt dat ze
ziet dat het kind ook graag een speen wil maar dat deze speen van het andere kind is. Na de uitleg zijn
beide kinderen weer rustig en gaan iets anders doen. De beroepskracht geeft gepaste ondersteuning als er
een conflict is tussen kinderen.
Een beroepskracht zit met een baby op de grond voor een grote spiegel. Het kind kruipt naar de spiegel. De
beroepskracht volgt het kind en benoemt wat ze ziet. Dan helpt de beroepskracht het kind zich op te richten
zodat het zichzelf goed in de spiegel kan bekijken. De beroepskracht houdt het kind aan de armen vast en
het kind begint enthousiast te bewegen voor de spiegel. De beroepskracht zet zich actief in om de baby
zichzelf te laten ontdekken en plezier te maken. Ook worden zo de motorische vaardigheden gestimuleerd.

Gebruikte bronnen:
-Pedagogisch beleidsplan, versie augustus 2022, ontvangen op 10 januari 2023
-Pedagogisch werkplan, versie 2022, ontvangen op 11 januari 2023
-Observaties in de groepen
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Telefoongesprek met de directeur op 13 en 20 januari 2023
-Pedagogisch werkplan versie januari 2023 (herstelaanbod), ontvangen op 22 januari 2023
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij zijn begonnen met werken zijn deze personen
gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over 4 beroepskrachten, 1 invalkracht, 2
beroepskracht in opleiding (bbl) en 1 stagiair die na het laatste jaarlijks inspectieonderzoek van 19 november
2021 bij het kinderdagverblijf zijn komen werken.

Opleidingseisen
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de cao
Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek 19
november 2021 bij het kinderdagverblijf is komen werken en de invalkrachten die in de periode van 5 tot en
met 19 december 2022 hebben gewerkt.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft ook een opleiding gevolgd zoals genoemd in de cao
Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op het kinderdagverblijf. In de
babygroep worden namelijk 5 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten, op de verticale groep worden
10 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Dit aantal beroepskrachten past bij het aantal kinderen
dat wordt opgevangen en hun leeftijd. 

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel van 5 tot en
met 19 december 2022, blijkt dat ook in deze periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder
blijkt dat alleen minder beroepskrachten werken op de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch
beleidsplan.

Het kinderdagverblijf wordt altijd met 2 beroepskrachten geopend en afgesloten. 

3 personen zijn de achterwacht van deze locatie. Zij kunnen binnen 15 minuten op de locatie zijn en zijn
tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf beschikbaar. De beroepskrachten kennen de
achterwachtregeling. 

Op het kinderdagverblijf is 1 stagiair die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt en er zijn 2
beroepskrachten in opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Zij worden ingezet volgens
de cao Kinderopvang. Bij de inzet wordt rekening gehouden met hun opleidingsfase.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het kinderdagverblijf zijn 2 stamgroepen:
- in de babygroep worden maximaal 9 kinderen van 0 tot 2 jaar opgevangen;
- in de verticale groep worden maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen.

Aan het begin en einde van de dag worden de kinderen van de babygroep opgevangen in de verticale groep.
Tijdens de pauze worden de kinderen van de babygroep die niet slapen opgevangen in de verticale groep.

Kinderen hebben een vaste stamgroep en worden in maximaal 1 andere stamgroep opgevangen. Wanneer
bij extra opvangdagen of ruildagen geen plaats is in de eigen stamgroep, geven ouders vooraf schriftelijk
toestemming voor opvang in een 2e stamgroep. Een kind wordt in december 2022 tijdelijk op 2 groepen
opgevangen. Op maandag en dinsdag stroomt het kind door van de babygroep naar de verticale groep en
op woensdag en donderdag blijft het nog 2 weken op de babygroep. De ouders hebben getekend voor deze
2 weken opvang op de babygroep.
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Kinderen tot 1 jaar hebben maximaal 2 vaste beroepskrachten (vaste gezichten), van wie er minimaal 1
werkt op de dagen dat het kind wordt opgevangen. Kinderen vanaf 1 jaar hebben maximaal 3 vaste
beroepskrachten (vaste gezichten), van wie er minimaal 1 werkt op de dagen dat het kind wordt
opgevangen.

Ieder kind heeft een mentor. De mentor doet de intake en bespreekt de ontwikkeling van het kind met de
ouders. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders wanneer zij vragen hebben over hoe het met hun
kind gaat.

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 9 januari 2023
-Datum indiensttreding beroepskrachten, ontvangen op 26 december 2022
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten, ontvangen op 26 december 2022 en 13 januari 2023
-Diploma pedagogisch coach/beleidsmedewerker, al in bezit van de GGD
-Pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 10 januari 2023
-Pedagogisch werkplan versie januari 2023 (herstelaanbod), ontvangen op 22 januari 2023
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Presentielijsten, periode 5 tot en met 19 december 2022, ontvangen op 26 december 2022
-Werkrooster, periode 5 tot en met 19 december 2022, ontvangen op 26 december 2022
-Informatie over inzet beroepskrachten in opleiding en stagiair, ontvangen op 26 december 2022
-Telefoongesprek met de directeur op 13 januari 2023
-Plaatsingslijsten, ontvangen op 26 december 2022
-Opvang 2e stamgroep, ontvangen op 26 december 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor alle vestigingen met een kinderdagverblijf van Bio Kidz B.V. en de Kinderster B.V. is 1 veiligheids- en
gezondheidsbeleid gemaakt. Daarnaast is voor elke locatie een specifiek plan gemaakt, dit is het document
'Veilig en gezond werken'. Samen met het locatiespecifieke actieplan vormt dit het veiligheids- en
gezondheidsbeleid voor de locatie.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beschreven hoe de beleidscyclus eruitziet. De beroepskrachten
voeren aan de hand van een eigen intern toetsingskader risico-inventarisaties uit. Elke teamvergadering
worden thema's uit het beleid op verschillende manieren behandeld. Op basis van de ongevallenregistratie,
de risico-inventarisatie en de evaluaties van uitvoering van het beleid kan het beleid veiligheid en
gezondheid worden aangepast.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat waar medewerkers en ouders het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de mogelijke aanpassingen kunnen vinden. Ouders worden via de nieuwsbrief over
het beleid geïnformeerd. Hierin staat dat ouders het beleid op de locatie kunnen inzien. Ook staat in het
beleid hoe de achterwacht op deze locatie geregeld is.

In het kinderdagverblijf is altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma. Dit blijkt uit een
beoordeling van de EHBO-diploma’s van de medewerkers en de werkroosters van het personeel van 5 tot
en met 19 december 2022.

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan bewaren van voedsel en aan
ventilatie. 

Bewaren van voedsel
Uit de gesprekken blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de afspraken over het bewaren van
voedsel. Tijdens de inspectie komen zij deze afspraken ook na. Zo heeft de groepshulp de producten die in
de koelkast moeten worden bewaard direct daarin weggezet. Zij zorgt ervoor dat de oudste producten
vooraan staan. Op de geopende producten staat een openingsdatum en de temperatuur van de koelkast is
6°C. De beroepskrachten handelen zoals in het beleid is beschreven.

Ventileren
In de groepsruimtes zijn CO2-meters en de beroepskrachten weten wat zij moeten doen wanneer de CO2-
waarde te hoog is. De beroepskrachten zetten wanneer het lampje oranje brandt de deur in de
aangrenzende keuken open. Dit is zoals beschreven in het beleid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Tijdens het inspectiebezoek is gesproken met de beroepskrachten. Zij kennen mogelijke signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook weten de beroepskrachten wat zij moeten doen als zij een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben. De meldcode wordt besproken in de
teamvergadering en wordt gebruikt wanneer sprake is van zorgkinderen.

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid, ontvangen op 26 december 2022
-Actieplan Biokidz, ontvangen op 10 januari 2023
-Protocol Ventileren, ontvangen op 26 december 2022
-Protocol Bewaren voedsel, ontvangen op 26 december 2022
-Werkrooster personeel, 5 tot en met 19 december 2022, ontvangen op 26 december 2022
-Kopieën EHBO-diploma’s, ontvangen op 26 december 2022
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-Telefoongesprek met de directeur op 13 januari 2023
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
De inrichting van de groepsruimtes past bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en bij de leeftijd en
het ontwikkelingsniveau van de kinderen. In de babygroep hangen spiegels aan de muur
zodat baby's liggend of zittend in de spiegel kunnen kijken. Er is een keukenhoek en er staan lage open
kasten die toegankelijk zijn voor de kinderen. Ook staat er een hoge box met een huis eronder waarin
kinderen kunnen spelen. Er is verschillend babyspeelgoed. Op de grond ligt een aantal
sensorische vloertegels met gekleurde vloeistof erin. De vloeistof beweegt als kinderen de tegels aanraken.
In de verticale groep zijn verschillende hoeken, zoals een ingerichte huishoek met keuken, een bouwhoek en
een leeshoek. Er staan lage tafels waaraan de kinderen kunnen spelen. Er zijn verschillende
muziekinstrumenten, houten puzzels en bouwmateriaal zoals een houten treinbaan en Duplo. Het materiaal
ligt in open kasten op kindhoogte. Ook is er een afgeschermde babyhoek met een grondbox en zachte
kussens.

Buitenspeelruimte
Bij het kinderdagverblijf is een aangrenzende buitenspeelruimte met een speelgelegenheid met glijbaan,
een huisje en er zijn fietsjes. Rond de bomen zijn zitplaatsen gemaakt. De leidinggevende verklaart dat in de
zomer met water wordt gespeeld en een zandwatertafel buiten wordt gezet. Buiten is ook een afgeschermd
gedeelte met kunstgras waar de baby's veilig kunnen spelen.

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Pedagogisch werkplan, ontvangen op 11 januari 2023
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Ouderrecht

Oudercommissie
Het kinderdagverblijf heeft een oudercommissie die bestaat uit 3 leden.

Gebruikte bronnen:
-Gesprek met de directeur tijdens inspectiebezoek
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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.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor
de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden,
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Personeel en groepen
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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen
worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of
zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f ingeschreven in het 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.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest

Bio Kidz B.V. - Jaarlijks onderzoek - 19-12-2022 12/16



recent aangevangen cao Kinderopvang.
• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.

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

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal
kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond de rekenregels; 
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen
het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten
worden ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio
benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Bij het
bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één
beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in
geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame
personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.

• Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4
van het Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

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 gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het
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.

• 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.

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

Bio Kidz B.V. - Jaarlijks onderzoek - 19-12-2022 13/16



• 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.

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.

• 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.

• 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.

• 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.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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.

Ouderrecht
Oudercommissie

• Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de
houder van een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de
Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een
kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
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Naam voorziening : Bio Kidz B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000029973007

Website : http://www.kindercentrumbiokidz.nl

Aantal kindplaatsen : 21

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Bio Kidz B.V.

Adres houder : Sumatrakade 1539

postcode en plaats : 1019 RS Amsterdam

KvK-nummer : 60813253

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. M.D. van Daal

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 19-12-2022

Opstellen concept inspectierapport : 30-01-2023

Zienswijze houder : 01-02-2023

Vaststellen inspectierapport : 01-02-2023

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Wij zijn blij met dit positieve rapport en herkennen ons in de bevindingen. We zijn erg bij dat we in de
gelegenheid zijn gesteld een aanpassing te doen in ons pedagogisch beleid.

Wij zetten ons iedere dag in om kwalitatieve opvang te bieden en zijn blij dat dit herkend wordt door de
toezichthouder. Op verschillende manieren zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat kinderen zich
emotioneel veilig voelen. Door de manier waarop er contact wordt gezocht dragen we zorg voor een fijne
sfeer op de groep en dragen we zorg voor een uitdagende speelleeromgeving. Tevens wordt er veel warme
aandacht en zorg geboden.

Wij hechten veel waarde aan de beoordelingen van de inspecteur en wij zijn blij dat tijdens de inspectie is
gebleken dat onze visie, ons beleid en de verschillende doelen goed zichtbaar zijn geweest.

Team de Kinderster
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