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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de 

ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders op het gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch 

beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de 

opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling 

van klachten en ouderrecht. 

 

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar de website van het landelijk register. 

 

Risicogestuurd toezicht: 

Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van 

risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 

werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 

gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 

direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 

Het risicogestuurd toezicht houdt derhalve in dat er een onderzoek plaatsvindt naar kernzaken. Dit 

onderzoek zal echter worden uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake was van 

overtredingen, of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. Indien deze 

overtredingen, die niet al onder de kernzaken vallen, gedragsgerelateerd van karakter zijn, zullen 

deze in het risicogestuurde onderzoek ook beoordeeld worden. 

Binnen het raamwerk van het risicogestuurd toezicht, geeft het rapport per geïnspecteerd 

onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek. 

Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang niet voldoet, dan wordt dit onderdeel specifiek bij 

het betreffende inspectiedomein genoemd. 

 

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet 

kinderopvang die door toezichthouder zijn meegenomen in dit inspectiebezoek. 
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Beschouwing 

Kinderdagverblijf De Schavuiten biedt opvang aan maximaal 67 kinderen per dag in de leeftijd van 

0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in vijf stamgroepen. Er zijn vier verticale groepen en één 

horizontale groep. Er worden bij kinderdagverblijf De Schavuiten ook kinderen opgevangen met 

een extra zorgbehoefte   

  

Kinderdagverblijf De Schavuiten voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden.   

Op de volgende voorwaarden is een afwijking geconstateerd: 

Domein Personeel en Groepen 

Item Opleidingseisen 

- Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

  

Er zijn verzachtende omstandigheden. In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Item 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.   

  

Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De toezichthouder adviseert de gemeente op het domein personeel en groepen, item 

opleidingseisen, rekening te houden met de verzachtende omstandigheid van het personeelstekort 

in de kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, een pedagogisch werkplan voor de 

verticale groepen en een pedagogisch werkplan voor de horizontale groep. De pedagogische 

beleidsplannen voldoen aan de voorwaarden. De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor 

dat in de dagopvang conform de pedagogische beleidsplannen wordt gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte  zijn van het 

pedagogisch beleidsplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 

                     

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de ‘Wet kinderopvang’, waarin staat dat 

een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang biedt. Hieronder wordt verstaan; 

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

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

  

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 

  

Uit de observatie blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden omtrent de pedagogische 

praktijk. De houder biedt verantwoorde kinderopvang. 

  

EMOTIONELE VEILIGHEID 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen  

Tijdens de observatie is te zien dat de beroepskrachten op een warme en ondersteunende manier 

op de kinderen reageren. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. Zo gaat één 

van de beroepskrachten met een kind aan tafel zitten. Het kind krijgt een Sinterklaas cadeautje 

van de beroepskracht. "Kijk eens, wat is dat?" vraagt zij enthousiast aan hem. Het kind kind 

scheurt het cadeaupapier van het cadeautje af. Hier heeft hij zichtbaar plezier in. De beroepskracht 

helpt het kind met het papier er af te scheuren als ze merkt dat het hem niet alleen lukt. "Wat is 

dat nou, een boekje?" zegt ze als het cadeautje is uitgepakt. "Wow" zegt het kind. De 

beroepskracht lacht naar het kind en herhaalt "Wow, dat is mooi he?".  

  

PERSOONLIJKE COMPETENTIE 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 

kinderen 

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend zijn. Zo wordt er op groep de Lammetjes een 

boekje voor gelezen aan de kinderen. Dit doet de beroepskracht op een interactieve manier, ze 

betrekt de kinderen bij het verhaaltje wat ze voorleest door hen vragen te stellen. Ze laat het 

boekje zien aan de kinderen en vraagt wat er op het boekje staat. "Het is een kerstboom! Hebben 

jullie ook een kerstboom thuis?" vraagt zij aan de kinderen. De beroepskracht luistert aandachtig 

naar de kinderen. Als de beroepskracht klaar is met het boekje voor te lezen mogen de kinderen 

aan tafel om te kleuren.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Observatie(s) (Dag van inspectie) 

 Website (https://deschavuiten.nl/) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan De Schavuiten Leiden, versie 2022) 

 Pedagogisch werkplan (Werkplan Kuikens 2022) 

 Werkplan verticale groepen, versie 2022 

 Overgangsprotocol voor verticale groep naar peutergroep 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De koppeling en inschrijving in het personenregister kinderopvang van personen nieuw werkzaam 

bij deze locatie na de vorige reguliere inspectie, op 16-09-2021, is gecontroleerd. 

  

Tekortkoming 

Ten tijde van het onderzoek bleek dat vier nieuwe medewerkers niet voor aanvang van de 

werkzaamheden gekoppeld waren aan de houder. Na deze constatering van de toezichthouder 

heeft de houder de medewerkers gekoppeld aan de houder.  

 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van beroepskrachten nieuw werkzaam bij deze locatie na de vorige 

reguliere inspectie, op 16-09-2021, zijn gecontroleerd. 

  

Tekortkoming  

Eén van de twee beroepskrachten die werd ingezet op groep Geitjes ten tijde van de inspectie 

beschikte niet over een beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarden. Deze beroepskracht 

is één van de verpleegkundigen die werkzaam is bij het Kinderdagverblijf. De beroepskracht werd 

intalling ingezet op de groep vanwege ziekmeldig van één van de vaste beroepskrachten van groep 

de Geitjes. De ingezette beroepskracht is bekend met het (boventallig) meedraaien op de groep als 

verpleegkundige. Daarnaast was er ter ondersteuning een stagiaire  aanwezig op de groep en kon 

er beroep worden gedaan op een tweede verpleegkundige.  

  

De houder geeft aan te hebben gekozen voor deze constructie zodat de kinderen op hun eigen 

groep opgevangen konden worden in plaats van de kinderen onder te brengen bij een andere 

groep. Volgens de houder is er gekozen voor het welbevinden van de kinderen waarbij veiligheid, 

stabiliteit en rust gewaarborgd werd. Dit was terug te zien op de groep tijdens de inspectie.  

  

Volgens opgaaf van houder is er na de inspectie op 16-09-2021 geen nieuwe pedagogisch 

beleidsmedewerker werkzaam bij deze locatie. Dit onderdeel is daarom niet beoordeeld. 

De beroepskwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker is gecontroleerd tijdens de 

voorgaande inspectie. 

  

  

 

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

voldaan:  
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Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

stagiaires 

Op de dag van inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan de getoetste voorwaarden. 

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in vijf stamgroepen: 

 In groep de Lammetjes worden per dag maximaal 14 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 

tot 4 jaar; 

 In groep de Geitjes worden per dag maximaal 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 

4 jaar; 

 In groep Kuikentjes worden per dag maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 

4 jaar; 

 In groep de Biggetjes worden per dag maximaal 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 

tot 4 jaar; 

 In groep Kalfjes worden per dag maximaal 14 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 

jaar. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Observatie(s) (Dag van inspectie) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (BOL, BBL) 

 Presentielijsten (Dag van inspectie) 

 Personeelsrooster (Dag van inspectie) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan De Schavuiten Leiden, versie 2022) 

 Schriftelijke informatie houder  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 

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. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 minimumaantal 

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. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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 1.48d lid 3 en 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 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 
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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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 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 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. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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. 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

  



 

 

12 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-12-2022 

De Schavuiten te Leiden 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Schavuiten 

Website : http://www.deschavuiten.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028100277 

Aantal kindplaatsen : 67 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : De Schavuiten 

Adres houder : Lage Morsweg 102 

Postcode en plaats : 2332 XE Leiden 

Website : www.deschavuiten.nl 

KvK nummer : 28100277 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 

Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300 AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. van der Maas 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leiden 

Adres : Postbus 9100 

Postcode en plaats : 2300 PC Leiden 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 03-01-2023 

Zienswijze houder : 09-01-2023 
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Vaststelling inspectierapport : 09-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 30-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze houder n.a.v. het concept inspectie rapport (uitgevoerd 7-12-2022) 

  

Beschouwing Kinderdagverblijf De Schavuiten biedt opvang aan maximaal 67 kinderen per dag in 

de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in vijf stamgroepen. Er zijn vier verticale 

groepen en één horizontale groep. Er worden bij kinderdagverblijf De Schavuiten ook kinderen 

opgevangen met een extra zorgbehoefte Kinderdagverblijf De Schavuiten voldoet niet geheel aan 

de getoetste voorwaarden. Op de volgende voorwaarden is een afwijking geconstateerd: 

  

Domein Personeel en Groepen Item Opleidingseisen - Beroepskrachten beschikken over een 

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

verzachtende omstandigheden. In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

In verband met een ziekmelding van een pedagogisch geschoolde collega is er dinsdag de volgende 

afweging gemaakt: 

Er niet geschoven met kinderen van deze groep naar een 2e stamgroep alhoewel daar de ruimte 

voor was met oog op de rust en het welbevinden van de kinderen. Hierdoor hebben de kinderen in 

hun vertrouwde veilige omgeving de dag door gebracht. De ervaren pm er heeft de gehele dag op 

de groep gestaan met 1 verpleegkundige op totaal 6 kinderen. Zij heeft ouders over kunnen 

dragen om de dag rustig kunnen afsluiten. Daarnaast bevond zich in deze ruimte ook een stagiaire. 

Gedurende de ochtend was er een “vliegende kiep” aanwezig ( in dienst sinds 2004) om indien 

nodig in te springen, dit bleek niet nodig op deze groep. 

Totaal waren er die ochtend 34 kinderen aanwezig ( waarvan 2 zorg kinderen) , 7 pedagogisch 

medewerkers, 3 verpleegkundigen ( waarvan 1 bezig is met de opleiding pw4), een gastvrouw , 

een stagiaire en een directielid/verpleegkundige en in dienst sinds 2004. 

  

 Item 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. Zie 

voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 

Betreft 4 verpleegkundigen die ingestroomd zijn n.a.v. de nieuwe manier van werken sinds 2022, 

kinderen met een zorgvraag worden geïntegreerd in de bestaande groepen. 

De verpleegkundigen werken i.p. boventallig om aan de extra zorgbehoefte van de kinderen te 

voldoen. 

NB: 

De 4 verpleegkundigen beschikten allen  over een tijdig aangevraagd VOG voor de start bij de 

Schavuiten. 

Na de inspectie in 2021 zijn 15 nieuwe personeelsleden( incl 

stagiaires/leerlingen/gastvrouw)  gestart bij de Schavuiten waarbij bij 11 werkneemsters de juiste 

route is bewandeld. 

  

Actie: Het aannamebeleid zoals bij de pedagogisch medewerker ( koppeling voor start bij de 

Schavuiten) wordt vanaf heden ook gehanteerd bij de aankomende verpleegkundige collega’s. 
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