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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 

Op 10 september 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer 
een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Robinson de Optimist in Vijfhuizen. 

  

Tijdens dit onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. In deze 
beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over 

kinderdagverblijf Robinson de Optimist volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feiten over KDV Robinson de Optimist 
Kinderdagverblijf Robinson de Optimist is gehuisvest in basisschool de Optimist en biedt opvang 

aan kinderen van 0-4 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis / Opmerkingen vorige onderzoek  
Op 5 juli 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden n.a.v. klachten. De klachten kwamen van 

ouders die zich zorgen maakten over de beroepskrachten op de vestiging. Een groot gedeelte van 

de beroepskrachten ging de vestiging verlaten. Houder heeft tijdens de inspectie van 5 juli 
aangegeven dat er voor een deel al nieuwe beroepskrachten waren aangenomen. En daarnaast 

startten een aantal beroepskrachten medio augustus/september. Ook had de houder een 
verbeterplan geschreven, welke met de oudercommissie zou worden besproken. 

  

Belangrijkste bevindingen  
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. De nieuwe beroepskrachten zijn aangesteld, zij hebben een vaste plek binnen het 
rooster, het pedagogische klimaat was prettig tijdens de inspectie en er zijn geen nieuwe klachten 

(van ouders) bij de toezichthouder binnen gekomen. 
De komende periode zal de leidinggevende van de locatie de focus leggen op de begeleiding van de 

beroepskrachten en het implementeren van het beleid. 

  
  

De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 

Tijdens dit onderzoek is de pedagogische praktijk beoordeeld. 
  

 
Pedagogische praktijk 

 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, he t 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang) 
  

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie maakt de 
toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door 

GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 
  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het vrij spelen op de 

babygroep en de peutergroepen. 
  

Op kinderdagverblijf Robinson de Optimist wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende 
gewaarborgd. 

  
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval 

zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 

uitvoering wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang. 

  
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan 

en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 

Praktijkvoorbeeld 
Op de babygroep (0-2 jaar) is goed te zien dat de beroepskrachten op een sensitieve manier met 

de kinderen omgaan. Als ze de baby's iets willen vragen of bij zich willen roepen omdat ze een 
schone luier aan moeten, gaan ze eerst op de grond zitten, roepen de baby naar zich toe, de 

baby krijgt eerst een knuffel en daarna wordt uitgelegd aan de baby wat er gaat gebeuren.  

Bijv.: "Kom maar even, kijk ik heb je schoenen bij mij, die ga ik bij jou aantrekken en dan kan je 
ook mee naar buiten". Waarop de baby gelijk met zijn handje naar het raam wijst. "Ja goed zo, 

daar is buiten hè, daar gaan wij spelen". 
  

Kinderen worden spelenderwijs 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. 

Praktijkvoorbeeld 
Op alle groepen wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kinderen. Op de 

peutergroepen hangen knutselwerkjes (creatieve vaardigheden), op de peutergroepen staan 
kieskasten met ontwikkelingsmateriaal waar kinderen uit kunnen pakken (cognitieve 

vaardigheden), op de groepen wordt veel gesproken met de kinderen (taalvaardigheden) en is er 

op alle groepen en buiten ruimte voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden, zowel de 
grove als de fijne motoriek. De grove motoriek wordt bevorderd door 

klimmen/klauteren/rennen/fietsen etc. De fijne motoriek op de peutergroepen bijv. door het 
knippen en plakken. 
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Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
Praktijkvoorbeeld 

Op één van de peutergroepen spelen de kinderen zelfstandig. De beroepskracht houdt heel erg 
goed in de gaten of het ""samen spelen" wel goed verloopt. Als twee kinderen ruzie met elkaar 

krijgen over hetzelfde speelgoed helpt zij de kinderen om er samen uit te komen. Ze gaat naar de 

kinderen toe, gaat bij de kinderen zitten op ooghoogte en praat op een rustige manier met de 
kinderen "Wat gebeurt er, vertel waarom ben jij verdrietig, hoe gaan we dit oplossen". 

  
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. 
Praktijkvoorbeeld 

De beroepskrachten geven tijdens hun handelen het goede voorbeeld en corrigeren de kinderen als 
zij iets doen wat niet de bedoeling is, "wil je even van die kast afgaan, wij klimmen niet op de kast, 

anders ga je even op een stoeltje zitten".  
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
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Personeel en groepen 
 

Tijdens deze inspectie zijn de VOG's (aansluiting van de VOG's in het personenregsiter) en 
diploma's van de nieuwe beroepskrachten gecontroleerd. Ook is beoordeeld of de nieuwe 

beroepskrachten op een vaste plek ingeroosterd staan. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef. De 

steekproef is gehouden onder de nieuw aangenomen beroepskrachten. 
  

Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 
aan de gestelde eisen. Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en de houder heeft zorg gedragen voor de koppeling in het 
personenregister kinderopvang. 

 

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 

onder de nieuw aangenomen beroepskrachten. 

  
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang of cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening. 

 
 

Aantal beroepskrachten 

 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt voldaan aan de verhouding tussen het minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen (de 
beroepskracht-kindratio). 

 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De opvang vindt plaats in vier stamgroepen en deze bestaan, afhankelijk van de leeftijden, uit 

maximaal 16 of 11 kinderen in de leeftijd van 0-2 en 2-4 jaar. 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

  

De nieuwe beroepskrachten werken vaste dagen op vaste groepen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Personen Register Kinderopvang 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 

voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen z ich 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 geves tigd 

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 op basis van het 

burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 

hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 

passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 

1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 

in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 

uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 

ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Robinson De Optimist 
Website : http://www.robinson.nl 

Aantal kindplaatsen : 55 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Robinson Kinderopvang BV 

Adres houder : Korte Zijlweg 9 

Postcode en plaats : 2051BD Overveen 
Website : www.robinson.nl  

KvK nummer : 34131017 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smit 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130AG HOOFDDORP 

 
Planning 

Datum inspectie : 10-09-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 26-09-2018 
Vaststelling inspectierapport : 23-10-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2018 
 

 
 

http://www.robinson.nl/
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 

 
 

 
 

 

 

 


