
 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    De Peuterhoeve (KDV) 

    Provincialeweg 4 

    3271 LW Mijnsheerenland 

    Registratienummer 293434232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:  Dienst Gezondheid en Jeugd 

In opdracht van gemeente: Hoeksche Waard 

Datum inspectie:  16-02-2021 

Type onderzoek:  Jaarlijks onderzoek 

Status:    Definitief 

 



2 van 16 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-02-2021 

De Peuterhoeve te Mijnsheerenland 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 8 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 11 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 11 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 11 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 13 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 13 

Gegevens houder ............................................................................................................ 13 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 13 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 13 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 13 

Planning ........................................................................................................................ 13 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 15 



3 van 16 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-02-2021 

De Peuterhoeve te Mijnsheerenland 

 

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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, aanwezigheidslijsten en de 

beroepskwalificaties.  

 De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd. 

 Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook 

heeft de toezichthouder telefonisch gesproken met de beroepskrachten en de houder. 

 

De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden 

beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

getoetste voorwaarden zit achterin het rapport. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De toezichthouder concludeert dat de houder na herstelaanbod voldoet aan de beoordeelde 

voorwaarden.   

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf De Peuterhoeve is een particulier kinderdagverblijf en sinds juli 2016 gevestigd in 

Mijnsheerenland. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van 0 

- 4 jaar. De Lammetjes voor maximaal 12 en de Geitjes voor maximaal 8 kinderen. 

Tevens wordt er buitenschoolse opvang aangeboden op de eerste verdieping, BSO de Speelhoeve. 

De kleinschaligheid en de landelijke omgeving zijn kenmerkend voor de locatie. 

 

De locatie wordt aangestuurd door de houder. De houder is verantwoordelijk voor het opstellen van 

het locatiebeleid. De pedagogisch beleidsmedewerker is samen met de houder verantwoordelijk 

voor het pedagogisch beleid van KDV de Peuterhoeve en BSO de Speelhoeve. Aan beide locaties is 

ook een pedagogisch coach verbonden die het team op pedagogisch gebied ondersteunt. 

 

KDV de Peuterhoeve is sinds 9 juni 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 20 kindplaatsen.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Tijdens het inspectieonderzoek van 30 juli 2018 zijn er tekortkomingen geconstateerd op de 

getoetste eisen ten aanzien van het domein Personeel en groepen, betreffende het item de 

stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
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Op 4 maart 2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit jaarlijks onderzoek 

zijn ook de tekortkomingen uit het inspectieonderzoek van 30 juli 2018 meegenomen ter 

beoordeling. 

Aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan. 

 

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op KDV de Peuterhoeve 

heeft geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan getoetste kwaliteitseisen. 

  

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 

op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. Op de dag van het inspectiebezoek is het thema 'carnaval, een aantal kinderen en een 

beroepskracht zijn verkleed. 

 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder een herstelaanbod gedaan voor voorwaarden waar 

de houder niet aan voldeed. De houder heeft het herstelaanbod aangenomen. Na het 

herstelaanbod voldoet de houder aan de beoordeelde voorwaarden. 

Het herstelaanbod gaat over het volgende hoofdstuk: Stabiliteit van de opvang, ten tijde van het 

inspectiebezoek worden kinderen zonder schriftelijke toestemming opgevangen in hun 2e 

stamgroep. 

 

In het rapport staat meer informatie over het herstelaanbod onder dit hoofdstuk.  

 

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 

KDV de Peuterhoeve heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de Peuterhoeve  

een pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat. 

 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV de Peuterhoeve volgens het pedagogisch 

beleid werken.  

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV de Peuterhoeve volgens het pedagogisch 

beleidsplan werken. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch 

handelen onderwerp is van gesprek. De houder bespreekt het pedagogisch klimaat met de 

beroepskrachten in werkoverleggen. Op de agenda van de werkoverleggen staan actuele thema's 

uit het pedagogisch beleid, zoals: gezonde voeding, afspraken met betrekking tot buitenspelen en 

hoe de visie tot uitvoer te brengen. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het 

pedagogisch handelen van de beroepskrachten. 

 

Pedagogische praktijk 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische 

observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 

van de kinderen. 

Hieronder zijn 2 basisdoelen beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 

verschillende momenten: tijdens vrij spel, verzorgingsmomenten en tafelactiviteit. De 

beschrijvingen hieronder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien op de groepen 

Lammetjes en Geitjes. 
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Het bieden van emotionele veiligheid 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang).  

 

De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden: 

 

 De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 

hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk 

contact. Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie 

van het kind. 

Lammetjes: Een jongen is net uit bed en wordt door de beroepskracht verschoond. Wanneer het 

klaar is benoemd de beroepskracht dit, tilt hem van de commode en zegt; "ga maar lekker spelen". 

De jongen jammert en de beroepskracht buigt zich voorover en vraagt; "wil je je speen nog even?" 

De jongen blijft jammeren en de beroepskracht tilt hem op. "Wat is er? Kun je nog niet goed 

vertellen hè?. Kom gaan we bij (naam stagiaire) spelen." De beroepskracht maakt er een spelletje 

van wanneer zij het kind aan de stagiaire geeft. De jongen zit rustig op schoot bij de stagiaire en 

kijkt waar een kind voor hem mee aan het spelen is.  

Een baby zit naast beroepskracht op de grond en legt haar handjes op het been van de 

beroepskracht. De beroepskracht pakt haar handjes vast en laat het kind zelf gaan staan en zet 

haar op haar schoot. Het kind reikt naar een stuk speelgoed dat voor haar op de mat ligt. De 

beroepskracht vraagt; "wil je weer zelf spelen" en zet het kind bij het speelgoed op de mat.  

Geitjes: Een meisje wordt gevraagd op de commode te komen. De beroepskracht houdt 1 hand 

vast terwijl het kind op de commode klimt. Na het verschonen, borstelt de beroepskracht de haren 

van het kind en maakt staartjes. Ondertussen praten ze met elkaar. De beroepskracht benoemt 

wat ze hierna gaat doen. 

 

 De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als 

een kind dat nodig heeft.   

Lammetjes: In de kinderstoel kijkt een kind naar de telefoon die zij vast heeft en slaat er mee op 

het blad. Dan gooit ze de telefoon op de grond. De beroepskracht zegt: "oh, oh", en doet verschrikt 

lachend haar hand voor haar mond. Het kind lacht wanneer de beroepskracht de telefoon opraapt 

van de grond en weer teruggeeft. Een jongen heeft een toren van de Duplo gebouwd. Een 

beroepskracht ziet hem hiermee lopen en zegt; "mooi hoor (naam kind)."  

Geitjes: Tijdens het opruimen blijft een jongen staan kijken. De beroepskracht geeft hem een 

knuffel en vraagt hem deze op te ruimen. Ze wijst naar de kast. De jongen blijft staan en de 

beroepskracht geeft hem een hand. Samen lopen ze naar de kast waar hij de knuffel neerlegt. De 

beroepskracht ziet een meisje opruimen en zegt; "Kijk (naam kind) eens goed opruimen!"  

 

Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 
 

 De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 

Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

Lammetjes: Een meisje is uit bed gehaald door de beroepskracht. Ze zet het meisje op de grond en 

vraagt; "zullen we je speentje in de tas gaan doen?" Het meisje knikt en samen lopen ze naar de 
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mand van het meisje. De beroepskracht opent haar tas en het meisje stopt de speen hierin. De 

beroepskracht vraagt het meisje wat ze nog meer nodig hebben. "Kleren ja" en de beroepskracht 

geeft haar een broek aan. Het meisje pakt de broek lachend vast en dicht tegen zich aan terwijl ze 

naar de commode loopt. 

Geitjes: Na het slapen loopt een meisje met haar knuffel de groepsruimte in. De beroepskracht 

stelt voor de eenhoorn een kus te geven en deze in haar mand te doen. Het meisje knikt en samen 

lopen ze naar de mand. De beroepskracht benoemt; "doe je zijn hoofd weer naar buiten, zodat hij 

naar je kan kijken." 

 

 De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken. 

Geitjes: Een aantal kinderen hebben een rood geschminkte neus. Voor het cracker eten wordt een 

boekje voorgelezen over een clowntje die carnaval viert. De beroepskracht herinnert de kinderen 

aan de ochtend. "Jullie waren vanochtend ook clowntjes hè, sommige van jullie hebben nog een 

rode neus. We hebben op de muziek gedanst en polonaise gelopen".  

In het boek komen ook de kleuren voor. De beroepskracht wijst een kleur aan in het boek en zegt 

tegen een meisje dat dit dezelfde kleur is als haar trui. De beroepskracht vraagt of zij weet welke 

kleur dat is. Het meisje weet het niet en de beroepskracht stelt voor om een ander meisje te laten 

helpen.  Wanneer dit meisje vertelt dat het geel is, kijkt het meisje lachend naar haar trui en zegt; 

"ja geel". Een ander meisje vertelt trots dat zij een roze deken op haar bed heeft en ook een gele. 

De beroepskracht vraagt lachend of zij het 's nachts koud heeft. 

Tijdens het spelen zegt de beroepskracht tegen een jongen, "jij kunt ook alles hè, bouwen en 

stucen! Wat een moeilijk woord hè stucen'". Ze laat de troffel zien en vraagt of de jongen weet wat 

hij hiermee moet doen. De jongen zegt; "ja, werken".   

 In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking. 

Lammetjes: Wanneer een jongen de trap naar de commode opklimt telt een beroepskracht hardop 

het aantal treden. Tijdens het verschonen en aankleden van een meisje praat de beroepskracht 

over het bakken van koekjes. Ze vraagt aan het meisje of zij rode, groene of roze koekjes wil 

maken. 

Een jongen staat voor het raam en kijkt naar buiten. De beroepskracht verwoordt wat de jongen 

buiten ziet, "ja de alpaca's lopen ook buiten. Wat eten ze? Ze zijn lekker aan het eten." 

Geitjes: Voor het opruimen zingen de beroepskrachten een liedje. De meeste kinderen herkennen 

het liedje en beginnen alvast met opruimen. 

Bij het cracker eten wordt de kinderen gevraagd welke cracker zij willen, en wat voor beleg zij 

willen. Voor het fruit eten wordt interactief een boekje voorgelezen. 

  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch) 

 Interview (Beroepskrachten, telefonisch) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (februari 2020) 

 Pedagogisch werkplan (februari 2020) 
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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. 

 

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 houder voldoet aan de voorwaarden. 

  

De werkzame beroepskrachten en stagiaire, pedagogisch coach en beleidsmedewerker staan 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 

kinderopvangorganisatie. 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

  

De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach hebben een geschikt diploma volgens de 

geldende cao kinderopvang.  

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

stagiaires 

De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten op 

kindercentrum De Peuterhoeve. 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Beroepskracht-kindratio 

De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de 

beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit de aanwezigheidslijsten en de observatie. 

  

Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 

 

Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Lammetjes   0 - 4 jaar      2 van 3 jaar 

     4 van 2 jaar 

     3 van 1 jaar 

     1 van 0 jaar 

    2  2 beroepskrachten en 1         

stagiaire 

Geitjes   0 - 4 jaar      3 van 3 jaar 

     2 van 2 jaar 

     2 van 1 jaar 

     1 van 0 jaar 

    2   2 beroepskrachten 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet na herstelaanbod aan de getoetste voorwaarden. Ten tijde van het 

inspectiebezoek wordt 1 kind in de 2e stamgroep opgevangen zonder vooraf gegeven schriftelijke 

toestemming van de ouders. De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. De 

houder heeft het herstelaanbod geaccepteerd en schriftelijke toestemmingsformulier laten 

ondertekenen. Hiermee zorgt de houder voor een stabiele opvang voor het kind. 

De werkwijzen van de houder dragen bij aan een vertrouwde en veilige omgeving.  

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Stabiliteit van de opvang 

De houder voldoet na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde: 

 

Ten tijde van het inspectiebezoek wordt 1 kind opgevangen in zijn 2e stamgroep terwijl de vaste 

stamgroep geopend is. Voor de betreffende situatie en duur van opvang in de 2e stamgroep is 

geen schriftelijke toestemming gegeven door de ouders. De houder vertelt dat vooraf met de 

betreffende ouders telefonisch contact is geweest. De ouders hebben mondeling toestemming 

gegeven voor de plaatsing in de andere stamgroep. 

De ouders hebben bij start van de opvang schriftelijke toestemming gegeven voor opvang in 2e 

stamgroep onder bepaalde voorwaarden. De huidige situatie is een uitzonderlijke situatie en niet in 

het ondertekende toestemmingsformulier opgenomen. 

De beroepskracht vertelt dat er speciale corona afspraken zijn gemaakt. Dit om zoveel mogelijk het 

risico op besmettingen te voorkomen. Zo is er voor gekozen om gezinsleden bij elkaar in dezelfde 

stamgroep te plaatsen. Hierdoor zijn er nu 4 kinderen in hun 2e stamgroep geplaatst.  

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. De houder heeft het aanbod 

geaccepteerd en op 4 maart 2021 vier ondertekende toestemmingsverklaringen toegestuurd. 

 

 

Uit bovenstaande constateringen / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 

 

 

De houder zorgt voor stabiliteit in de opvang van de kinderen. Dit blijkt uit de volgende 

voorbeelden: 

 

 De houder heeft ouders en kinderen geïnformeerd over de vaste stamgroep van het kind en 

welke beroepskrachten op deze groep werken. De organisatie informeert de ouders en 

kinderen door middel van het intakegesprek.  

 De kinderen maken gebruik maximaal twee verschillende groepsruimtes per week. 
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 Op KDV de Peuterhoeve vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder drukke 

dagen. De houder heeft dit beschreven in zijn beleid. De samenvoeging van de groepen, 

omstandigheden en dagen staan in het pedagogisch beleidsplan. 

 De ouders hebben vooraf toestemmingsverklaringen ingevuld en ondertekend voor opvang in 

een tweede stamgroep. De toestemmingsverklaringen voldoen aan de wettelijke voorwaarde. 

Opvang in een tweede stamgroep mag alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming 

van de ouders. Hiervoor moet de houder vooraf met ouders een periode afspreken en 

vastleggen. 

 

Opvang in groepen 

Op KDV de Peuterhoeve worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind wordt 

opgevangen in één stamgroep. De volgende groepen zijn aanwezig: 

 

Groep Leeftijden Maximaal kindaantal 

Lammetjes  0 - 4 jaar        12 

Geitjes  0 - 4 jaar       8 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch) 

 Interview (Beroepskrachten, telefonisch) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Toestemmingsformulier(en) (ontvangen 4-3-2021) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Diploma/kwalificatie 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 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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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) 

 

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 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 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. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Peuterhoeve 

Website : http://www.peuterhoeve.nl 

Aantal kindplaatsen : 20 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : M.W. van der Plaat 

KvK nummer : 24458793 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Rieken 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hoeksche Waard 

Adres : Postbus 2003 

Postcode en plaats : 3260 EA Oud-Beijerland 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 04-03-2021 

Vaststelling inspectierapport : 22-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om via deze Zienswijze mijn gevoel over het 

herstelaanbod te verwoorden.  

Vanaf 8 februari jl. is de dagopvang weer open en bieden wij geen noodopvang meer aan. Sinds deze 

heropening hebben wij, naast de wettelijke kwaliteitseisen, te maken met extra 

voorzorgsmaatregelen om mogelijke besmetting(en) met COVID-19 tegen te gaan. In het protocol 

kinderopvang en COVID-19 van de Rijksoverheid en de gezamenlijke Branchepartijen en het 

Generieke Kader van het RIVM is beschreven welke maatregelen de kinderopvangorganisatie moet 

nemen.  

Naast alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen (zoals opgenomen in ons locatie specifieke 

noodprotocol) heb ik overleg gehad met het team en de oudercommissie over wat wij nog meer 

zouden kunnen doen om eventuele risico’s op besmettingen zoveel als mogelijk te verkleinen/uit te 

sluiten.  

Met name de maatregel dat een groep gesloten moet worden bij een positief geval onder 

medewerker(s) en/of kind(eren) heeft ertoe geleid dat wij de keuze hebben gemaakt om, zolang als 

deze maatregel geldt, broertjes/zusjes (gezinsleden) zoveel mogelijk in 1 stamgroep op te gaan 

vangen. Wij zijn daarbij in de gelukkige omstandigheid dat wij deze keuze op dit moment op onze 

kleinschalige locatie (binnen de geldende maatregelen van maximale groepsgrootte en bkr) op een 

verantwoorde, stabiele en veilige manier kunnen regelen. Alle ouders van de 4 betreffende kinderen 

heb ik persoonlijk gesproken en hebben positief gereageerd. 

 In deze uitzonderlijke tijden van COVID-19 spannen wij ons zoveel mogelijk in om ons aan alle regels 

te houden. Hierover is regelmatig contact met de GGD infectieziektebestrijding en de GGD bron-en 

contactonderzoek. Ook deze afdelingen zijn gekomen met adviezen en hebben positief gereageerd 

op onze keuze voor het bij elkaar plaatsen van gezinsleden.  

Tijdens het inspectiebezoek is deze keuze besproken en uitgelegd. Persoonlijk vind ik het verwarrend 

om uiteindelijk van de toezichthouder te horen te krijgen dat wij niet aan de wettelijke voorwaarden 

hebben voldaan omdat er voor deze uitzonderlijke situatie alleen een mondeling akkoord van de 

ouders voor stamgroepwijziging is gegeven maar niet schriftelijk. Aan de ene kant werken wij met de 

GGD die ons vraagt zoveel mogelijk regels en adviezen ten aanzien van COVID-19 op te volgen en aan 

de andere kant hebben wij te maken met de GGD die vasthoudt aan wettelijke regels. Gelukkig kan 

er nu gebruik worden gemaakt van een herstelaanbod maar ik vind het jammer dat mijn uitleg bij 

deze binnen onze locatie zorgvuldig genomen keuze in deze uitzonderlijke tijd voor de 

toezichthouder niet voldoende was om positief te kunnen beoordelen maar dat daar aanvullende 

schriftelijke toestemmingsformulieren voor nodig waren. 
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