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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. 

 

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen van 

het RIVM in acht genomen. 

Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. Er heeft een documentenonderzoek, een 

kort locatiebezoek en een telefonisch interview met de beroepskracht plaatsgevonden.   

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum: 

Kinderopvang Henny te Laren is een kleinschalig kinderdagverblijf met maximaal 6 kindplaatsen. 

De houder is tevens beroepskracht op de groep. Zij is de enige beroepskracht op de groep. Het 

kinderdagverblijf is landelijk gelegen en er is veel aandacht voor het buitengebeuren. Het 

dagverblijf is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• 29 mei 2018, jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

• 25 februari, jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd in het domein Personeel 

en groepen, aantal beroepskrachten. 

• 21 januari 2020, jaarlijks onderzoek. 

• vanwege de coronapandemie is de locatie in 2021 niet door de GGD-toezichthouder bezocht.  

 

Bevindingen onderzoek 2022: 

De houder voldoet aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

Een toelichting op de bevindingen is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Kinderopvang Henny beschikt over een pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- en werkplan 

van Kinderopvang Henny, januari 2022). 

 

De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang volgens de uitgangspunten en 

werkinstructies wordt gehandeld. Dit wordt duidelijk tijdens de observatie en uit het (telefonisch) 

interview met de beroepskracht/houder.  

 

De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang volgens de uitgangspunten wordt 

gehandeld. 
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Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder 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. 

  

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

• A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met 

kinderen wordt omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden 

gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een 

manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

• B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in 

de ontwikkeling van: motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en 

creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds 

zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

 

• C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, 

waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht.  

Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

 

• D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR 

Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een korte 

observatie en een telefonisch interview plaatsgevonden. De observatie is kort gehouden in verband 

met de landelijke situatie wat betreft corona. 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten 

staan beschreven. 

 

De observatie is uitgevoerd op 18 januari 2022. 

 

De toezichthouder heeft het volgende gezien: Er zijn 5 kinderen en één beroepskracht aanwezig. 

De kinderen zitten aan tafel fruit te eten en nadien gaat de beroepskracht voorlezen. 
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A. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 

Er worden korte gesprekjes gevoerd waar beroepskracht en kinderen beiden bijdragen in het 

gesprek. Een kind geeft aan zich niet lekker te voelen. De beroepskracht zegt vervolgens tegen het 

kind: "Laat je fruit dan maar staan." 

De kinderen worden in hun gedrag bekrachtigd door de positieve houding van de beroepskracht. 

  

De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze zijn; ze geeft complimentjes, 

heeft oogcontact en treed bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. De kinderen worden door 

de beroepskracht regelmatig positief bekrachtigd door onder meer het geven van complimentjes.   

De kinderen worden door de beroepskracht gezien en gehoord. 

  

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. 

Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 

als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.  

 

De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de 

beroepskrachten.   

 

B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden.  

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 

functioneren in een veranderende omgeving. 

Initiatief 

De 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. 

De 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.  

De kinderen zitten gezamenlijk aan tafel en eten fruit. De kinderen worden gestimuleerd om zelf 

fruit te pakken. Tijdens het voorlezen wordt een knuffeltijger doorgegeven in de groep kinderen. 

Ieder kind wacht op zijn/haar beurt en geeft vervolgens daarna de knuffeltijger door. 

Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid en uitgedaagd in hun ontwikkeling in diverse 

vaardigheden. 

 

Tijdens het telefonisch interview op 19 januari met een beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de 

hoogte is van het pedagogisch beleid. Zij heeft uitgelegd via voorbeelden hoe zij in de praktijk de 

omschreven visie vormgeeft. 

 

Er is onder meer gesproken over: 

• de emotionele veiligheid, 

• samen spelen samen delen, 

• de autonomie en zelfstandigheid. 
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Conclusie: 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een werkplan. De houder van het KDV 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan en werkplan wordt 

gehandeld. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden m.b.t. verantwoorde dagopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskracht, haar echtgenoot en haar zoon zijn in het bezit van een verklaring omtrent 

gedrag en zijn gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer.   

Opleidingseisen 

Opleiding beroepskrachten 

De wijze waarop de houder haar beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties is 

onderzocht.  

 

Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskracht in het bezit is 

van een beroepskwalificatie conform CAO.  

 

Opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers 

De pedagogisch coach is in het bezit van het diploma, welke als passende opleiding is opgenomen 

in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk als kwalificerend voor pedagogisch coach.  

  

Conclusie: 

Aan de onderzochte voorschriften betreffende de opleidingseisen wordt voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op de dag van het onaangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. 

Er zijn vijf kinderen aanwezig waarvoor op basis van de rekentool één beroepskracht nodig is. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder informeert de ouders m.b.t de pedagogische coach via een nieuwsbrief. 

 

De houder heeft tevens een overzicht aangeleverd waarbij de berekening en hoeveelheid 

coachingsuren die aan de beroepskracht in 2021 is gegeven staat beschreven. 

 

Conclusie: 

Aan een deel van de voorwaarde is voldaan. Of de beroepskracht die coaching behoort te 

ontvangen ook coaching heeft gekregen kan worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2023. 

De houder heeft hiervoor nog heel 2022 de tijd.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is één stamgroep op kinderopvang Henny, met één vaste beroepskracht. De houder is de enige 

beroepskracht. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Plaatsingsoverzicht 

• Presentielijsten 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 
 

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 

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; 
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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. 

(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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van 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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Henny 

Website : http://www.kinderopvang-henny.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000008199584 

Aantal kindplaatsen : 6 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : H. Ziel 

KvK nummer : 08199584 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lochem 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 18-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 24-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-02-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


