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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 aangekondigd 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.
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 een beroepskracht plaatsgevonden.
De houder heeft een verzoek tot wijziging kindplaatsen van 16 naar 24 naar de gemeente
gestuurd. Dit verzoek is meegenomen in het onderzoek.

Beschouwing
Kinderdagverblijf (KDV) Kinderopvang Graaf Jantje maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Graaf Jantje. Deze organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio.
Het KDV is gehuisvest in "Dorpshuus Hoeflo". Op deze locatie is tevens een BSO van dezelfde
organisatie gehuisvest.
Op deze locatie wordt opvang geboden aan 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4
jaar.
Er wordt op 5 ochtenden VE in de vorm van peuterwerk aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar.
Het KDV werkt met het VE-programma Kaleidoscoop. Het KDV werkt intensief samen met de
nabijgelegen Beatrixschool.
De directeur van de organisatie is belast met de dagelijkse leiding van het KDV.
Inspectiegeschiedenis
27-12-2017: jaarlijks onderzoek; overtredingen zijn geconstateerd op de onderdelen pedagogisch
klimaat (pedagogisch beleid) en ouderrecht (plaatsen inspectierapport op de website van de
houder)
07-12-2018: jaarlijks onderzoek; overtredingen zijn geconstateerd op de onderdelen: Pedagogisch
beleid, beroepskracht-kindratio en Personeel en groepen: de beroepskwalificatie en de
beroepskracht-kindratio.
28-10-2019: jaarlijks onderzoek: de locatie voldoet aan de onderzochte wettelijke voorschriften.
26-11-2020: jaarlijks onderzoek: de locatie voldoet aan de onderzochte wettelijke voorschriften.
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Wijziging
Op 12-04-2021 heeft de houder een wijziging kindplaatsen aangevraagd middels een ingevuld
wijzigingsformulier bij de gemeente Lochem. De houder van het kindercentrum heeft het
voornemen om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 16 naar 24 kindplaatsen.
Bevindingen
Tijdens het onderzoek naar KDV Graaf Jantje Harfsen is geconstateerd dat de locatie voldoet
aan de onderzochte wettelijke voorschriften.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de uitbreiding van het aantal kindplaatsen op deze
locatie goed te realiseren is.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

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.
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
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan voor het KDV in Laren, versie 2021 waarin
de kenmerkende visie van de organisatie op de omgang met kinderen is omschreven.
Uit de praktijkobservatie, de korte gesprekken met de beroepskrachten op locatie en het
telefonisch interview met een beroepskracht blijkt dat deze op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleidsplan.
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang volgens de uitgangspunten wordt
gehandeld.
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.
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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.
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten
staan beschreven. De observatie is kort gehouden in verband met de landelijke situatie wat betreft
corona:
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats. Geobserveerd zijn onder andere de volgende
momenten:
•
buitenspelen; er zijn 11 kinderen en twee beroepskrachten aanwezig.
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.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Er worden korte gesprekjes gevoerd waar beroepskracht en kinderen beiden bijdragen in het
gesprek. Er wordt onder meer gesproken over het gebruik van de schepjes waarbij wordt uitgelegd
dat deze vooral voor het spelen in de zandbak gebruikt moeten worden. De beroepskracht geeft
aan dat het kind dat hij geen speelgoed van een ander moet afpakken maar daarom moet vragen.
Wanneer een aantal kinderen in de zandbak aan het spelen zijn, sluit de beroepskracht aan en
vraagt wat de kinderen aan het maken zijn. De kinderen geven aan dat ze taartjes aan het maken
zijn. De beroepskracht vraagt aan de kinderen of deze ook opgegeten gaan worden.
Er wordt er op ooghoogte met elkaar gecommuniceerd.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. De kinderen worden in
hun gedrag bekrachtig door de positieve houding van de beroepskrachten.
Contact/ affectie
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.
Energie en sfeer
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 sfeer is ontspannen en de kinderen worden gezien en gehoord.
De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de
beroepskracht.
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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 worden gestimuleerd om samen te
spelen en het speelgoed met elkaar te delen. De kinderen worden uitgedaagd in het ontwikkelen
van hun vaardigheden en zelfstandigheid. Een kind wordt geholpen wanneer deze niet zelfstandig
op de tractor kan gaan zitten.
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun handelen en de mogelijkheden die ieder individueel
kind heeft.
Tijdens het telefonisch interview 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,
•
de autonomie en zelfstandigheid,
•
overdracht van waarden en normen
•
stimuleren van samen spelen/samen delen
Conclusie
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het KDV draagt er zorg voor
dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
De houder 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 (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (2021)
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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 wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een
verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen.
De beroepskrachten en houder zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn
gekoppeld aan het PRK op basis van het burgerservicenummer.
Opleidingseisen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten
tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende
beroepskwalificatie.
De beroepskrachten opgenomen in de steekproef zijn in het bezit van een beroepskwalificatie
conform CAO.
De houder heeft een pedagogisch coach aangesteld. Zij beschikt over een passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Conclusie:
De beroepskrachten en de pedagogisch coach beschikken over diploma’s en getuigschriften die
voldoen aan de wettelijke eisen.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er worden door de houder voldoende beroepskrachten ingepland voor het aantal kinderen dat
wordt opvangen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt op 6 mei plaats in één stamgroep waarin 11 kinderen worden opgevangen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft het document Beleidsplan Veiligheid- en gezondheid, ingangsdatum april
2021 toegestuurd.
Uit de beoordeling van het beleid en de bijlagen wordt duidelijk dat beschreven is welke risico's de
opvang van kinderen van het kindercentrum met zich meebrengt. Tevens is de handelswijze
beschreven indien deze risico's zich verwezenlijken.
In de inleiding van het plan schrijft de organisatie het volgende:
"Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie op het gebied
van veiligheid en gezondheid werken. Het doel van het beleidsplan is de kinderen en medewerkers
een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden."
In het beleidsplan zijn o.a. de volgende risico's met grote gevolgen voor de veiligheid omschreven:
•
Vallen van hoogte
•
Verstikking
•
Vergiftiging
•
Verbranding
•
Verdrinking
In het beleidsplan staat de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's waarvan
de gevolgen beperkt zijn als volgt omschreven:
"Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren. Risicovol
spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind uitdagingen
meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en
zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd
worden met uitdagingen. Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke
en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden."
In het beleid is opgenomen welke maatregelen er zijn genomen om signalen van
grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling te herkennen en de handelswijze indien deze
risico's zich verwezenlijken is beschreven.
In het beleid is vastgelegd hoe de houder ervoor zorg gaat dragen dat het veiligheidsbeleid en
gezondheidsbeleid inzichtelijk is en dat er sprake is van een cyclisch geheel.
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In het beleid V&G is de achterwachtregeling beschreven.
De houder heeft er zorg voor gedragen dat er tenminste één volwassene aanwezig is voor het
verlenen van eerste hulp.
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
De
•
•
•

toezichthouder heeft het volgende met de beroepskracht besproken:
wat verstaan wordt onder grensoverschrijdend gedrag
afspraken m.b.t. het buitenslapen
vermissing en de handelswijze hierbij

Conclusie:
De houder beschikt over een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de verplichte elementen bevat
en voldoet daarmee aan de voorwaarden.
Uit het telefonisch interview met de beroepskracht wordt duidelijk dat de houder zorgdraagt dat er
in de praktijk wordt gehandeld conform het beleid. De beroepskracht kan voorbeelden benoemen
van risico's en welke maatregelen worden getroffen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid
Pedagogisch werkplan
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Beide stamgroepen beschikken over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. De nieuw te openen
groep zal starten in de BSO-ruimte en er zal 40 weken per jaar opvang aangeboden gaan worden
in de ochtenduren van 8.30 uur tot 12.00 uur. 's Middags zal de ruimte gebruikt gaan worden door
de BSO. In de schoolvakanties wordt de ruimte gebruikt door de BSO en zal er geen dagopvang
plaats vinden.
Binnenruimte
Iedere groep heeft een eigen groepsruimte. De groepsruimtes zijn passend ingericht voor de
opvang van 0-4 jarigen en conform het pedagogisch beleidsplan.
Buitenruimte
De buitenruimte is aangrenzend aan de groepsruimten. De ruimte is voldoende groot voor 24
kindplaatsen.
Conclusie:
De stamgroepruimtes waar de kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen,
zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Er is voldoende binnen- en buiten ruimte voor het
totaal van het aantal kindplaatsen dat is aangevraagd.
De binnen- en buitenruimte voldoen aan de gestelde voorschriften.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Baak)
Observatie(s)
Wijzigingsformulier exploitatie
Landelijk Register Kinderopvang
Beleid veiligheid- en gezondheid
Pedagogisch beleidsplan (2021)
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling vastgesteld en is aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De regeling voor de afhandeling van de klachten heeft de houder geplaatst op de website onder
vermelding van klachtenprocedure.
De klachtenprocedure voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie:
De houder voldoet aan de eisen m.b.t. het Ouderrecht die zijn getoetst.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Landelijk Register Kinderopvang
Website
Pedagogisch beleidsplan (2021)
Klachtenregeling
Aansluiting geschillencommissie
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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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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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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Accommodatie
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Ouderrecht
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang)
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: kinderopvang Graaf Jantje

Website

: http://www.graafjantje.com

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: mevr. G.M. Baak

KvK nummer

: 08189087

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

: 06-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 11-05-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 17-05-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-05-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-05-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 20-05-2021
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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.
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