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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.
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.

Beschouwing
Feiten kindercentrum
Graaf Jantje B.V. is gevestigd in Het Trefpunt in Gorssel en staat geregistreerd voor
35 kindplaatsen. In hetzelfde pand is de BSO van dezelfde organisatie gevestigd. De organisatie
heeft meerdere kindercentra in Gorssel, Harfsen, Joppe en Laren. Graaf Jantje B.V. heeft drie
groepen, waarvan de baby- en dreumesgroep naast elkaar gelegen zijn. Voor de peutergroep is er
een separaat gelegen ruimte in het pand aanwezig.
Inspectiegeschiedenis
2017: jaarlijks onderzoek; geen overtredingen;
2018: jaarlijks onderzoek; er zijn overtredingen vastgesteld op de volgende wettelijke
voorschriften: Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen;
2019: jaarlijks onderzoek; er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel Personeel en
groepen;
2020: jaarlijks onderzoek gecombineerd met nader onderzoek; de overtredingen zijn hersteld.
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn er geen nieuwe overtredingen geconstateerd.
Huidige bevindingen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek in opdracht van de gemeente Lochem wordt er aan alle getoetste
voorwaarden voldaan.
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
De houder heeft een wijzigingsformulier naar de gemeente Lochem gestuurd waarin zij aangeeft
dat de houder is gewijzigd van kinderopvang Graaf Jantje naar Graaf Jantje B.V.
Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarde dat van een wijziging in de daartoe aangewezen
gegevens onverwijld mededeling wordt gedaan aan het college.

Gebruikte bronnen
•

Wijzigingsformulier exploitatie (05-07-2021)
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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.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf Graaf Jantje B.V. beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het
kindercentrum draagt er zorg voor dat binnen het kinderdagverblijf conform het pedagogisch
beleidsplan wordt gehandeld.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
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Pedagogische praktijk
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 plaatsgevonden. Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de
observaties van twee aspecten staan beschreven.
De observatie is uitgevoerd op 10 december 2021, er waren 11 kinderen en drie beroepskrachten
aanwezig. Gezien zijn de overgang van het tafelmoment naar het buiten spelen en het
daadwerkelijke buiten spelen.
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.
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen.
De kinderen zijn klaar en gaan van tafel. De beroepskracht zegt: "Ben je klaar? Ga je mee naar
buiten?" De kinderen reageren enthousiast en maken zich klaar om naar buiten te gaan.
Wanneer de kinderen klaar zijn zegt de beroepskracht: "Jongens, ga maar even bij de deur zitten".
De kinderen gaan bij de deur zitten. Het is duidelijk dat zij bekend zijn met deze werkwijze.
Wanneer één van de kinderen gaat staan, zegt de beroepskracht: 'Blijf maar even zitten tot
iedereen er is X. Goed zo!'
De kinderen worden in hun gedrag bekrachtigd door de positieve houding van de beroepskracht en
de complimentjes die zij geeft.
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Een baby wordt omgekleed om naar bed te gaan en de beroepskracht heeft aandacht voor het
kind. De beroepskracht kletst tegen de baby en deze reageert met geluidjes. De beroepskracht is
voorspelbaar en kondigt haar handelingen aan: “Zo, gaan we je slaapzak aan doen. Ga jij zo lekker
naar bed". De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen.
Buiten komt één van de kinderen bij de beroepskracht staan. Deze gaat op haar hurken zitten en
zegt: "Gaat het goed X? Heb je een vieze luier? Kom, dan gaan we een schone aan doen!".
De kinderen worden gezien door de beroepskrachten.
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. 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.
Er is een divers aanbod in materialen en activiteiten op deze locatie. Kinderen krijgen de
mogelijkheid om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.
In de buitenruimte worden kinderen bijvoorbeeld op verschillende wijze uitgedaagd in hun
ontwikkeling: er zijn onder andere een tunnelbuis, grasveld, fietsjes en een picknicktafel aanwezig.
Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig hun jas en schoenen aan te trekken. De
beroepskracht begeleidt de kinderen hierin en helpt waar nodig. Zo zegt zij: "X hier zijn je
schoenen. Deze kun jij wel zelf aan doen." Wanneer het kind toch hulp nodig heeft, zegt de
beroepskracht: "Moet ik je even helpen met de rits?" Samen met het kind doet ze de rits dicht.
De kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot hun
spelactiviteit.
Eén van de kinderen heeft een takje. De beroepskracht zegt: "Kijk, daar kun je ook mee tekenen."
Ze doet het voor in het zand en het kind doet haar na. Het kind heeft zichtbaar veel plezier.
Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid en uitgedaagd in hun ontwikkeling in diverse
vaardigheden.

Conclusie:
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kinderdagverblijf draagt
er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verantwoorde dagopvang wordt voldaan.
Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, 10-12-2021)
Observatie(s) (10-12-2021)
Pedagogisch beleidsplan (KDV Gorssel 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.
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
Houder
De houder is als bestuurder (Graaf Jantje B.V.) ingeschreven en gekoppeld in het PRK.
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister
kinderopvang (PRK) aan de houder Graaf jantje B.V.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach
De houder heeft een pedagogisch coach aangesteld voor deze locatie. Er is aangetoond dat zij
beschikt over een passende opleiding, zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Inzet van voldoende beroepskrachten wordt bepaald aan de hand van de rekentool (1ratio.nl) en
geborgd.
Op de dag van de inspectie zijn er 11 kinderen en drie beroepskrachten als volgt aanwezig:
Groep

Combinatie van alle
drie de groepen op
Duimelot

Leeftijden
kinderen
0-1
1-2
2-3
3-4

jaar
jaar
jaar
jaar

Aantal
aanwezige
kinderen
1
2
5
3

Aantal benodigde
beroepskrachten
2

Aantal aanwezige
beroepskrachten
3

Hiermee worden er op de dag van inspectie voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal
kinderen dat wordt opgevangen.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Met betrekking tot de berekening van de inzet van de uren van de pedagogisch coach/
beleidsmedewerker voor deze locatie in 2021, heeft de houder het volgende beschreven:
Urenverdeling
Bij Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel zijn er op 1 januari 2021 in totaal 5,75 fte. Op grond van de
wet IKK worden onderstaande uren ingezet: Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 50
uur per jaar voor beleid Coaching pedagogisch medewerkers 57,5 uur per jaar schooljaar voor
coaching. Bij de verdeling van de coachingsuren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor
dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. In overleg met de
pedagogisch medewerker en de pedagogisch coaches van de diverse locaties wordt er besloten op
welke pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en in welke vorm deze coaching wordt
aangeboden.
Afhankelijk van de behoeftes van leidinggevenden, teams en individuen worden er diverse vormen
van coaching aangeboden:
•
Individuele coachingsgesprekken
•
Coaching on the job
•
Vaardighedentraining
•
Teamcoaching en/of intervisie
•
Video Interactie Begeleiding
•
Diverse trainingen, waaronder kaleidoscoop en werken met baby’s
Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we
rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers. Alle
pedagogisch medewerkers van kinderopvang Graaf Jantje B.V. ontvangen jaarlijks coaching, Dit
geldt voor zowel vaste medewerkers als voor invalkrachten. Uitzondering zijn de pedagogisch
medewerkers in opleiding, omdat zij vanuit de opleiding en door de persoonlijke begeleider worden
gecoacht.
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De houder heeft de wijze waarop pedagogisch beleidsmedewerker/coach worden ingezet onder
andere middels het pedagogisch beleidsplan en een nieuwsbrief naar beroepskrachten en ouders
gecommuniceerd.
Daarnaast is er een overzicht van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach per
beroepskracht over 2020 aangeleverd.
Conclusie:
Aan een deel van de voorwaarden wordt voldaan. Of iedere beroepskracht die coaching hoort te
ontvangen ook jaarlijks coaching heeft gekregen, kan nu nog niet beoordeeld worden. Dit wordt in
het jaarlijks onderzoek van 2022 beoordeeld.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op deze locatie worden maximaal 35 kinderen tegelijkertijd in drie vaste stamgroepen
opgevangen:
•
babygroep
•
dreumesgroep
•
peutergroep
Aan de groep zijn vaste beroepskrachten gekoppeld.
Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten
hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, 10-12-2021)
Observatie(s) (10-12-2021)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (KDV Gorssel 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Inzet Pedagogisch Coach en Pedagogisch
Beleidsmedewerker)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Certificaat Kinder-EHBO
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig Kinder-EHBO certificaat. 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 Regeling Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder (Mw. Baak 16-12-2021)
EHBO certifica(a)t(en)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
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 )
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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;
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)
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 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 )
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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)
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 )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Graaf Jantje B.V. KDV Gorssel

Website

: http://www.graafjantje.com

Aantal kindplaatsen

: 35

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Graaf Jantje B.V.

Adres houder

: Bielderweg 14

Postcode en plaats

: 7217 PL Harfsen

KvK nummer

: 83300961

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

: Mevr. D. van der Kolk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Lochem

Adres

: Postbus 17

Postcode en plaats

: 7240 AA LOCHEM
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Planning
Datum inspectie

: 10-12-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 17-12-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 10-01-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-01-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-01-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 13-01-2022
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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.
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