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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 13 januari 2021 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van het
verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 16 naar 20 een aangekondigd
incidenteel onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een videogesprek met de directieleden en een
documentenonderzoek.

Beschouwing
Organisatie en locatie
Kinderdagverblijf Nanny Poppins is het enige kindercentrum van de houder KDV Peek a Boo B.V. en bestaat
uit 1 verticale stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De 2 bestuurders van de
organisatie werken (bijna) dagelijks als beroepskracht op de locatie. Naast de bestuurders zijn er nog 4
beroepskrachten waarvan 1 per februari 2021 in dienst zal treden.  

In het jaarlijks onderzoek in 2019 is beoordeeld dat er zorgen bestaan over de kwaliteit van de opvang en de
administratie van de houder. Met de bestuursleden is hierover uitgebreid gesproken. In het jaarlijks
onderzoek in 2020 blijkt dat er verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd en acties zijn
ondernomen waardoor verbetering van de kwaliteit zichtbaar was.

In dit inspectieonderzoek is beoordeeld of het aantal kindplaatsen bij KDV Nanny Poppins van 16 naar 20 kan
worden uitgebreid. Er zullen 2 groepen gevormd worden: de Tovertasjes met maximaal 12 kinderen in de
leeftijd van 0 tot 3 jaar en de Parapluutjes met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar. Er is een
wand geplaatst waardoor er 2 stamgroepsruimtes zijn gecreëerd. Ook zijn andere wijzigingen aan de
inrichting van de ruimte (een pantry en kleine hal) doorgevoerd. De bestuurders hebben specifiek gekozen
voor een peuterplusgroep en deze visie is opgenomen in het pedagogisch beleid. De bestuurders hebben een
omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangevraagd zodat er maximaal 30 personen tegelijkertijd in het
pand aanwezig mogen zijn. Het ontwerpbesluit is afgegeven. Tot het moment dat de definitieve
omgevingsvergunning is afgegeven, mogen maximaal 24 personen tegelijkertijd in het pand aanwezig zijn.
Uit de toegestuurde planningslijsten blijkt dat in februari 2021 op de drukste dag maximaal 16 kinderen
geplaatst zijn. Ook zal hier door de bestuursleden rekening mee gehouden in het worden met het rooster
voor het personeel zodat niet meer dan 24 personen aanwezig zullen zijn.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen van 16 naar 20 te wijzigen, beoordeeld. Uit het
onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek en dit vanaf dagtekening van het besluit op te nemen in het Landelijk Register
Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en
maatregelen covid-19

Wijzigingen
Op 7 december 2020 is door Peek a Boo B.V. een wijzigingsverzoek voor uitbreiding van het aantal
kindplaatsen naar 20 ingediend. In verband met de termijn en een verbouwing die nog moest plaatsvinden
heeft de houder opschorting van de termijn gevraagd. De uiterlijke beslistermijn is 15 februari 2021

Gebruikte bronnen:
- Mail bevestiging opschorting
- Wijzigingsformulier 7 december 2020
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft een concept pedagogisch beleidsplan opgesteld. 

De beschrijving van de wijze waarop verantwoorde dagopvang wordt geboden is aangepast. Zo is er nu
meer specifiek informatie opgenomen over hoe de persoonlijke vaardigheden bij peuters worden
gestimuleerd. Met betrekking tot de taalontwikkeling staat bijvoorbeeld dat de SLO-doelen worden
gebruikt om woorden, zinsconstructies aan te reiken en kinderen voor te bereiden op de basisschool. Ook
zijn de voordelen van een verticale groep (de Tovertasjes) en een peuterplusgroep (de Parapluutjes)
beschreven. 

In het pedagogisch beleidsplan is de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen
opgenomen. Er zullen 2 stamgroepen zijn: de Tovertasjes met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3
jaar en de Parapluutjes met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 jaar en ouder. Ook is voor beide
stamgroepen de dagindeling beschreven en is opgenomen dat in de ochtend tot 8.00 uur de kinderen van
beide groepen worden opgevangen in de groep Tovertasjes. De bestuursleden verklaren dat kinderen te
allen tijde in hun eigen stamgroep worden opgevangen. 
Het beleid is dat kinderen in de Parapluutjes worden geplaatst als ze zindelijk zijn en geen middagslaapje
meer doen. Met de directieleden is besproken om, in verband met de planning, in de groep Tovertasjes
kinderen van 0 tot 4 jaar op te vangen. Het kan voorkomen dat kinderen van 3 jaar nog niet zindelijk zijn of
toch nog willen rusten. De directieleden verklaren het beleid te zullen aanpassen als de praktijk wijzigt.   

Wat betreft het wennen is nu niet alleen het extern wenbeleid beschreven, maar ook het intern wenbeleid.
Met ouders zullen minimaal 3 wenperiodes worden besproken waarin een kind van de Tovertasjes
deelneemt aan spel(-activiteiten) bij de Parapluutjes. 

Over het verlaten van de stamgroep staat beschreven dat dit kan tijdens het buiten spelen, uitstapjes en
slapen. De organisatie van deze activiteiten staat ook beschreven. Met de bestuursleden is gesproken over
gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Sinterklaasviering. Mocht dit in de praktijk voorkomen dan
zullen deze activiteiten aan het beleid worden toegevoegd.
 
Voor beide groepen staat beschreven op welke tijden kan worden afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. Voor de Tovertasjes zijn deze tijden: 
8.30 tot 9.00 uur, van 13.00 tot 14.30 uur, van 17.00 tot 18.00 uur. In de groep Parapluutjes zal niet worden
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 2 Beroepskrachten werken beiden een halve dag.

Gebruikte bronnen:
- Videogesprek met de directieleden op 13 januari 2021
- Concept pedagogisch beleidsplan Nanny Poppins versie februari 2021, ontvangen op 4 januari 2021
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Indien de wijziging kan plaatsvinden zal per februari 2021, 1 nieuwe beroepskracht in dienst treden. Zij was
vanaf mei 2020 al stagiair op de locatie en is dan ook al ingeschreven in het Personenregister kinderopvang
en gekoppeld aan Peek a Boo B.V.

Opleidingseisen
De beroepskracht die per februari 2021 in dienst zal treden heeft een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Indien de wijziging kan plaatsvinden zal er 1 stamgroep zijn voor kinderen van 0 tot 3 jaar (de Tovertasjes)
waarin dagelijks 3 beroepskrachten zullen worden ingezet. Het beleid is dat dagelijks niet meer dan 5 0-
jarigen worden opgevangen. In de peuterplusgroep (de Parapluutjes) zullen maximaal 8 kinderen worden
opgevangen door 1 beroepskracht. Er zullen voldoende beroepskrachten beschikbaar zijn voor het aantal op
te vangen kinderen.

In de groep Tovertasjes zullen dagelijks 3 beroepskrachten worden ingezet. 1 zal werken van 7.00 tot 17.00
uur, 1 van 8.00 tot 17.30 uur en 1 van 9.00 tot 19.00 uur. Zij zullen van 13.00 tot 14.30 uur om de beurt 30
minuten pauzeren. In het pedagogisch beleid staat dat kan worden afgeweken van de beroepskracht-
kindratio tussen 8.30 tot 9.00 uur, van 13.00 tot 14.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Hiermee zal worden
voldaan aan de vereisten aan het afwijken van de beroepskracht-kindratio.

In de groep Parapluutjes zullen dagelijks 2 beroepskrachten worden ingezet. Zij zullen werken van 8.00 tot
14.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur. In deze groep zal niet worden afgeweken van de beroepskracht-
kindratio.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Als de wijziging kan plaatsvinden zullen er 2 stamgroepen zijn:
- In groep Tovertasjes zullen maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar worden opgevangen;
- In de groep Parapluutjes zullen maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar worden opgevangen.

Alle kinderen zullen in 1 stamgroep geplaatst worden. Kinderen zullen niet in een andere stamgroep worden
opgevangen. In de ochtend tot 8.00 uur zullen alle kinderen worden opgevangen in de groepsruimte van de
Tovertasjes.

3 Beroepskrachten (waaronder de 2 bestuursleden) zijn toegewezen als vast gezicht voor de kinderen in de
Tovertasjes. Ook zijn voor de kinderen in de Parapluutjes 3 beroepskrachten (waaronder de 2
bestuursleden) toegewezen als vast gezicht.

Gebruikte bronnen:
- Diploma nieuwe beroepskracht, ontvangen op 4 januari 2021
- Raadpleging Personenregister Kinderopvang op 12 januari 2021
- Videogesprek met de directieleden op 13 januari 2021
- Concept pedagogisch beleidsplan Nanny Poppins versie februari 2021, ontvangen op 4 januari 2021
- Format rooster, ontvangen op 4 januari 2021
- E-mailbericht met informatie vaste gezichten datum 19 januari 2021
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft en concept veiligheids- en gezondheidsbeleid toegestuurd. Aangezien er een nieuwe
groepsruimte en hal zijn gecreëerd en de indeling en inrichting van de ruimtes is gewijzigd, zijn er
verschillende maatregelen voor veiligheid- en gezondheid aan het beleid toegevoegd. 

Entree
Beide stamgroepen hebben een eigen entree. De afspraken over de entree staan beschreven. Zo staat
beschreven dat de buitendeur altijd dicht moet zijn als de kinderen in de hal zijn en kinderen nooit alleen in
de entreeruimte zijn. Kinderen blijven op de groep tenzij ze worden opgehaald/gebracht. Ook staat
beschreven dat het hek naar de entreeruimte dicht is en zijn maatregelen voor het geval een kind vermist
raken tijdens de opvang beschreven.

Tussendeur
De 2 groepsruimtes zijn van elkaar gescheiden door een glazen wand. Het handvat zit hoog zodat de
kinderen de deur niet zelf kunnen openmaken. In de wand zit een deur die naar beide kanten open kan om
het mogelijk te maken dat de beroepskrachten van de ene groep naar de andere kunnen. De afspraak is dat
de beroepskrachten hun stamgroep niet verlaten, behalve tijdens het samenvoegen in de ochtend en
toiletbezoek. De warme maaltijd wordt opgewarmd in de keuken door de beroepskracht van de
Parapluutjes en door de tussendeur gegeven aan een beroepskracht van de Tovertasjes. In het beleid zijn
maatregelen beschreven die worden genomen om de veiligheidsrisico's te reduceren. Een afspraak is
bijvoorbeeld dat de deur alleen geopend mag worden als er geen kinderen op de grond of in de buurt van de
deur spelen. 

Hand-en verschoonhygiëne
In de groepsruimte van de Parapluutjes is een peutertoilet. Het beleid is dat kinderen alleen in deze groep
worden opgevangen als ze zindelijk zijn en geen middagslaapje meer doen (zie onderdeel: pedagogisch
beleid). Handen wassen gebeurt bij de kraan in het toilet. Ook in de keuken kunnen de beroepskrachten hun
handen wassen.
In de groepsruimte van de Tovertasjes staat een verschoonmeubel en zal gebruik worden gemaakt van een
potje. In het beleid staat beschreven dat het potje na gebruik zal worden schoongemaakt met allesreiniger.
In het verschoonmeubel zit een kraan om de handen te wassen na het verschonen. De directieleden hebben
een pantry met kraan geplaatst zodat de handen daar na het bereiden van voedsel gewassen kunnen
worden. In deze pantry staat ook een koelkast en een vriezer (waar onder andere moedermelk kan worden
bewaard)

EHBO
De nieuw in te zetten beroepskrachten en de andere 5 beroepskrachten (waaronder de 2
directieleden) hebben een geldig EHBO-certificaat. Er zal te allen tijde een volwassene die in bezit is van een
geldig EHBO-certificaat aanwezig zijn.

Gebruikte bronnen:
- Diploma nieuwe beroepskracht, ontvangen op 4 januari 2021
- Raadpleging Personenregister Kinderopvang op 12 januari 2021
- Videogesprek met de directieleden op 13 januari 2021
- Concept pedagogisch beleidsplan Nanny Poppins versie februari 2021, ontvangen op 4 januari 2021
- Format rooster, ontvangen op 4 januari 2021
- EHBO-certificaten, reeds in bezit van de GGD en ontvangen op 4 januari 2021
- Concept handboek protocollen Nanny Poppins 2021, ontvangen op 5 januari 2021
- Concept veiligheids- en gezondheidsbeleid Nanny Poppins 2021, ontvangen op 5 januari 2021
- Wat te doen bij grote risico's, ontvangen op 5 januari 2021
- Ontruimingsplan 2021, ontvangen op 5 januari 2021
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
In de ruimte is een glazen wand geplaatst waardoor er 2 groepsruimtes zijn gecreëerd. Iedere groep heeft
een eigen toegang en beide ruimtes hebben een eigen toegang tot de tuin. 

De groepsruimte van de Tovertasjes bestaat uit 2 delen. Uit de plattegrond die hoort bij de
omgevingsvergunning brandveilig gebruik blijkt dat de groepsruimte beschikt over een oppervlakte van circa
52m². Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 12 kinderen. Er is een kleine hal gemaakt zodat de
toegangsdeur niet direct grenst aan de groepsruimte. De hal staat niet op de plattegrond die hoort bij de
omgevingsvergunning. Als de oppervlakte van de hal van de totale groepsruimte wordt afgetrokken, blijft
voldoende oppervlakte beschikbaar voor de opvang van maximaal 12 kinderen. Met de bestuurders is
besproken om een nieuwe plattegrond te laten maken (conform NEN2580) zodat deze overeenkomt met de
praktijk. In het eerstvolgende onderzoek zal de oppervlakte van deze groepsruimte opnieuw worden
beoordeeld. 

Grenzend aan de groepsruimte is de slaapkamer met 8 bedden. Ook is er een pantry (met koelkast en
vriezer) waar de handen kunnen worden gewassen en er staat een verschoonmeubel met
handenwasgelegenheid. 1 Gedeelte van de groepsruimte kan worden gebruikt om te rusten (dit zal om
maximaal 4 kinderen gaan omdat in de slaapkamer 8 bedden zijn). Er zijn 4 stretchers beschikbaar. Het
andere gedeelte is zodanig ingericht dat de kinderen die wakker zijn (veelal de jonge baby's) ook voldoende
spelmogelijkheid hebben. 

De groepsruimte van de Tovertasjes is passend ingericht met onder andere een bouwhoek, een leeshoek en
grondbox. 

Uit de plattegrond die hoort bij de omgevingsvergunning brandveilig gebruik blijkt dat de groepsruimte van
de Parapluutjes 43 m² is. Dit is voldoende oppervlakte voor de opvang van maximaal 8 kinderen. Grenzend
aan de groepsruimte is de keuken. Ook is er een peutertoilet. Een voorwaarde om in deze groep geplaatst
te worden is dat kinderen niet meer slapen. 

De ruimte is passend ingericht voor kinderen van 3 jaar en ouder. Zo is er een bouwhoek en rusthoek en een
lange lage tafel met stoelen ter voorbereiding op de basisschool. 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik
De omgevingsvergunning brandveilig gebruik is afgegeven voor maximaal 24 personen. Indien het gewenste
aantal van 20 kinderen zou worden opgevangen moeten 4 beroepskrachten worden ingezet. Dit zou
betekenen dat er dan geen stagiairs en/of vrijwilligers kunnen worden ingezet omdat dit niet past binnen de
omgevingsvergunning. De directieleden zijn op de hoogte van het maximaal aantal personen dat aanwezig
mag zijn op de locatie. Zij verklaren hier rekening mee gehouden te hebben in het rooster. Ook is de
kindplanning zodanig dat het nog niet voorkomt dat maximaal 20 kinderen worden opgevangen. De
kindplanning is toegestuurd op 18 januari 2021. Op dagen dat er minder kinderen worden opgevangen, zoals
op woensdag en vrijdag, kunnen de stagiairs en vrijwilliger (de hele dag) worden ingezet. De directieleden
hebben dit met hen besproken.

Om er zorg voor te dragen dat ook stagiairs en vrijwilligers kunnen worden ingezet is door de directieleden
een nieuwe omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor maximaal 30 personen aangevraagd. Het
ontwerpbesluit is inmiddels afgegeven en ligt tot 11 februari 2021 ter inzage. Als de omgevingsvergunning
brandveiligheid wordt afgegeven zullen dagelijks maximaal 30 personen in plaats van 24 tegelijkertijd
aanwezig mogen zijn. 

Buitenruimte
Uit de plattegrond die hoort bij de omgevingsvergunning brandveilig gebruik blijkt dat de buitenruimte circa
80 m² is. De schaal op de plattegrond is 1:100. Uit metingen van de toezichthouder (op schaal) blijkt dat de
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ruimte minder dan 80 m² is (circa 75m²). Ook dit is nog voldoende oppervlakte voor de opvang van maximaal
20 kinderen. 

Wat betreft de inrichting zal de buitenruimte niet wijzigen. Deze was al passend voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar ingericht.

Gebruikte bronnen:
- Videogesprek met de directieleden op 13 januari 2021
- Concept pedagogisch beleidsplan Nanny Poppins versie februari 2021, ontvangen op 4 januari 2021
- Plaatsing kinderen februari 2021, ontvangen op 18 januari 2021
- Omgevingsvergunning brandveilig gebruik Hoofddorpplein 22 OLO 2852865, ontvangen voorafgaand aan
de wijziging
- Aanvraagformulier omgevingsvergunning brandveilig gebruik, ontvangen voorafgaand aan de wijziging
- Plattegronden behorende bij omgevingsvergunning brandveilig gebruik stempel 8 juni 2017, ontvangen
voorafgaand aan de wijziging
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Wijzigingen

• De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt
de houder de gegevens te wijzigen. 

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang.

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

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen
kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan
de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op
grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat
de afwijkende inzet niet per week verschilt.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de
organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.

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 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.

• 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 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 van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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
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wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het
minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom
van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.

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.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

Accommodatie
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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.

• 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.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het
kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.

• Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
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Naam voorziening : Nanny Poppins

KvK-vestigingsnummer : 000033977771

Website : http://www.nannypoppins.nl

Aantal kindplaatsen : 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : KDV Peek a Boo B.V.

Adres houder : Hoofddorpplein 22 H

postcode en plaats : 1058 PD Amsterdam

KvK-nummer : 65236181

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. W. van Gurp, MSc.

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 13-01-2021

Opstellen concept inspectierapport : 19-01-2021

Zienswijze houder : 25-01-2021

Vaststellen inspectierapport : 25-01-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 26-01-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 26-01-2021

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