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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 onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Daarnaast heeft de houder een wijzigingsverzoek van 

kindplaatsen ingediend. De uitbreiding van de kindplaatsen is van 25 kindplaatsen naar  

29 kindplaatsen. 

  

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risico gestuurd toezicht.  

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

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

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

  

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Lochem begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen 

• Accommodatie. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindcentrum 

Kinderdagverblijf Graaf Jantje B.V. KDV Laren maakt onderdeel uit van Kinderopvangorganisatie 

Graaf Jantje. Graaf Jantje Laren heeft 25 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er zijn  

2 verticale stamgroepen.  

Er wordt opvang geboden op maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur, ook in 

schoolvakanties. 

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor verhoging van het aantal kindplaatsen van 

25 naar 29. 

 

Inspectie geschiedenis 

• 28-05-2018: jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel 

en groepen, Veiligheid en Gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht; 

• 28-08-2018: nader onderzoek, tekortkomingen op domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel 

en groepen, Veiligheid en Gezondheid en Ouderrecht;  

• 14-10-2019: jaarlijks onderzoek, tekortkoming op domein Veiligheid en Gezondheid; 

• 12-12-2019: nader onderzoek, voldoet aan de voorwaarden;    

• 09-11-2020: jaarlijks onderzoek, voldoet aan de voorwaarden. 
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Bevindingen 

Op 8 november 2022 is de aanvraag van Graaf Jantje B.V. KDV Laren voor een uitbreiding in 

kindplaatsen in combinatie met een jaarlijks onderzoek, in opdracht van de gemeente Lochem 

onderzocht. 

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de 

praktijk en gesprekken met de beroepskrachten en locatieverantwoordelijke. De uitkomst is dat er 

wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorschriften om het aantal kindplaatsen uit te breiden 

van 25 naar 29.  

 

Nadere toelichting is te lezen in onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• wijzigingen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

Op 30 september heeft de houder een wijziging doorgegeven aan de gemeente, waardoor GGD en 

gemeente in de gelegenheid zijn gesteld een onderzoek uit te voeren. De houder wil de 

kindplaatsen wijzigen van 25 naar 29 kindplaatsen.    

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

De locatieverantwoordelijke heeft de toezichthouder een mail gestuurd met het Pedagogisch 

Beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje KDV LAREN 2022, huidige situatie en het Pedagogisch 

Beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje KDV LAREN 2022, gewenste situatie. In deze plannen is de 

pedagogische werkwijze vastgelegd. 

  

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde wettelijke eisen, zo komen onder andere de 

volgende voorwaarden voldoende aan bod: 

  

• De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

• De afwijking van de beroepskracht-kindratio; 

• De concrete taakomschrijving en de wijze waarop de begeleiding van stagiaires plaats vindt. 

  

De houder heeft vooruitlopend op de wijziging van 25 kindplaatsen naar 29 kindplaatsen het 

pedagogisch beleidsplan geactualiseerd.  

  

De locatieverantwoordelijke heeft over de nieuwe stamgroep een apart document toegestuurd, 

hierin staat beschreven: 

‘’Ouders uit Laren en omgeving weten Kinderopvang Graaf Jantje Laren steeds vaker te vinden. 

Hierdoor is er inmiddels een wachtlijst op verschillende dagen ontstaan. Vanzelfsprekend willen wij 

al deze kinderen een plek bieden. Daarnaast weten wij uit ervaring (bij Graaf Jantje Gorssel) dat 

het hebben van een peutergroep een meerwaarde kan zijn. Wij kunnen in deze peutergroep de 

‘oudere ‘kinderen meer uitdaging bieden. Na raadpleging van de plattegrond hebben wij gemeend 

de huidige verticale groep van 16 kinderen, te kunnen splitsen in 12 kinderen op de verticale groep 

Stampertje en uitbreiding van 4 naar 8 peuters op de peutergroep Bloempje. Door de ‘oudere’ 

kinderen uit de verticale groepen te halen, creëren we meer rust op de verticale groepen en dus bij 

ons jongste kinderen. De groepen splitsen is makkelijk te realiseren doordat de groepen 

gescheiden worden door een schuifdeur. Wij hebben ons pedagogisch beleidsplan reeds op de 

gewenste situatie aangepast. Deze is bij de mail toegevoegd.’’ 

  

In de visie van Graaf Jantje Laren staat onder andere beschreven: 

‘’Zoals gezegd; kinderen staan centraal! Want ieder kind is uniek en heeft het nodig om met 

respect tegemoet getreden te worden. Echt kijken naar kinderen, zorgvuldig waarnemen wat ze 

ons laten zien en er vervolgens adequaat op inspelen, dát raakt de kern van ons pedagogisch 

handelen. Hierdoor krijgt het kind vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving. Vanuit dit gevoel van 

welbevinden gaat het kind op onderzoek uit in ‘de grote-mensen-wereld’ en leert het z’n 

persoonlijke competenties te ontwikkelen. Emotionele veiligheid is een basis van onschatbare 

waarde!’’ 

  

De beroepskracht vertelt dat zij het meeste trots is op de huiselijke en gezellige sfeer. 
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In het pedagogisch werkplan staat het volgende over de stamgroepen beschreven: 

‘’Kinderopvang Graaf Jantje B.V. Laren heeft de volgende stamgroepen:  

• Een verticale groep waar 16 kinderen tussen de 0 en 4 jaar mogen worden opgevangen  

• Een verticale groep waar 9 kinderen tussen de 0 en 4 jaar mogen worden opgevangen’’ 

  

Deze beschrijving duidt op de huidige locatie. De houder heeft vooruitlopend op de wijziging het 

volgende over de toekomstige stamgroepen toegestuurd: 

‘’Kinderopvang Graaf Jantje B.V. Laren heeft de volgende stamgroepen:  

• Stampertje, verticale groep waar 12 kinderen tussen de 0 en 4 jaar worden opgevangen  

• Bambi, verticale groep waar 9 kinderen tussen de 0 en 4 jaar mogen worden opgevangen  

• Bloempje, een peutergroep waar max. 8 kinderen tussen 1,5 en 4 jaar worden opgevangen’’ 

  

In het pedagogisch werkplan staat een concrete beschrijving van de taken welke beroepskrachten 

in opleiding, stagiaires en vrijwilligers binnen de dagopvang kunnen uitvoeren en hoe zij hierin 

worden begeleid.  

 

Het volgende wordt hierin, onder andere, benoemd:  

‘’Tijdens de eerste stageweken kijkt de stagiaire voornamelijk mee; hoe begeleidt de beroepskracht 

de activiteiten in de kring en hoe worden jonge kinderen verzorgd? Het oppakken en verzorgen van 

baby’s is dan nog niet toegestaan. Een stagiaire speelt in die eerste weken mee met de kinderen in 

de speelhoeken, helpt peuters bij het aantrekken van hun jas en verricht werkzaamheden zoals het 

klaar maken van het fruit. Wanneer de beroepskracht er na een aantal weken vertrouwen in heeft 

dat de stagiaire meer taken aankan, dan mag ze ook flesvoeding klaar maken, de luiers van baby’s 

verschonen en kinderen in hun bedje leggen. Tijdens het tweede deel van de stageperiode gaat de 

stagiaire zelfstandig activiteiten uitvoeren zoals interactief voorlezen of een bewegingsspel met de 

kinderen doen. Uiteraard altijd in aanwezigheid van de beroepskracht. 

De beroepskracht vertelt dat er binnen Graaf Jantje Laren gewerkt wordt met stagiaires. Er is een 

beroepskracht wie het gehele proces begeleidt. De stagiaire op de groep vertelt dat ze de 

beleidsplannen van de organisatie heeft ontvangen bij de start. Stagiaires kunnen deelnemen aan 

de teamvergaderingen.’’ 

  

Conclusie: 

De houder van Graaf Jantje Laren draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje KDV LAREN 

2022, gewenste situatie) 

• Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje KDV LAREN 2022, huidige situatie 

• Toelichting wijziging groepssamenstelling KDV Laren 2022 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten en stagiaire zijn middels een steekproef gecontroleerd in het 

personenregister kinderopvang. Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de 

aanwezige beroepskrachten en stagiaire zijn ingeschreven en gekoppeld. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. De diploma's van de beroepskrachten zijn op basis van een 

steekproef ingezien. 

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

stagiaires 

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette beroepskrachten is 

op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR). 

Tijdens de inspectie waren er de volgende kinderen en beroepskrachten aanwezig: 

 

Groep  Aantal 

kinderen 

totaal  

Leeftijden 

kinderen   

Aanwezige 

beroepskrachten  

Benodigde 

beroepskrachten    

Stampertje 16 0 jaar: 0 

1 jaar: 4 

2 jaar: 1 

3 jaar: 11 

3 en 1 stagiaire 3 

Bambi 9 0 jaar: 2 

1 jaar: 6 

2 jaar: 1 

3 jaar: 0 

2 2 

 

De beroepskracht-kindratio is hiermee gewaarborgd. 

 

Uit een steekproef blijkt uit de presentielijsten en het personeelsrooster van week 44 dat er 

voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.  
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Afwijkende inzet beroepskrachten 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet.  

 

Dit staat als volgt beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

‘’Van maandag tot en met vrijdag geldt: Op de volgende momenten zijn het vereiste aantal PM-ers 

aanwezig op de groep  

• 9:00 uur tot 17:00 uur  

De pedagogisch medewerksters van kinderopvang Graaf Jantje B.V. Laren kiezen er voor om 

tijdens hun pauze op de groep te blijven en aan tafel een activiteit voor te bereiden, schriftje te 

schrijven of een kopje thee te drinken.  

  

Op de volgende momenten wijken wij mogelijk af van het aantal vereiste PM-ers op de groep  

• 7:30 uur tot 9:00 uur max. 1,5 uur afwijking van de BKR  

• 17:00 uur tot 18:00 uur max. 1 uur afwijking van de BKR  

  

De BKR afwijkmomenten worden periodiek gecontroleerd. Wanneer blijkt dat een en ander niet 

sluitend is conform wet IKK wordt de inzet van pedagogisch medewerkers aangepast.’’ 

 

Tijdens het interview met de beroepskrachten is er gesproken over de afwijking van de 

beroepskracht-kindratio. De beroepskracht vertelt dat dit vooral met brengen en halen van de 

kinderen is, de randen van de dag, en tijdens pauzes. Het kan voorkomen dat de beroepskrachten 

aan de randen van de dag alleen in het pand zijn. Mochten er calamiteiten plaats vinden, hangt er 

op de groep een calamiteitenformulier. Hier staan namen en telefoonnummers op van 

achterwachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. 

 

Stamgroepen 

De indeling in groepen is in de praktijk terug te zien. Er zijn momenteel twee stamgroepen bij 

Graaf Jantje Laren: 

• Stampertje voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, tot maximaal 16 kinderen; 

• Bambi voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, tot maximaal 9 kinderen. 

 

De beroepskracht vertelt dat er een vast team is met weinig personeelsverloop. De kinderen 

worden verdeeld onder de beroepskrachten zodat ieder kind zijn of haar eigen mentor heeft. Bij de 

start van een nieuw kind wordt het mentorschap besproken tijdens de intake.  

 

Middels een steekproef blijkt dat elk kind tot één jaar maximaal twee vaste gezichten ziet en dat 

elk kind van één jaar of ouder maximaal drie vaste gezichten ziet. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften omtrent de verklaringen omtrent gedrag en 

personenregister kinderopvang. De beroepskrachten voldoen aan de opleidingseisen. Er worden 

voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen en er wordt 

zorggedragen voor de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: 

• Observatie(s) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje KDV LAREN 

2022, gewenste situatie) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Er is een aanvraag ingediend voor de opvang van maximaal 29 kinderen. De 

locatieverantwoordelijke heeft een plattegrond aangeleverd voor de te gebruiken ruimten. 

 

Om 29 kinderen tegelijkertijd te kunnen opvangen is 101,5 m² binnenspeelruimte, en 87 m² 

buitenspeelruimte nodig. 

  

Bevindingen binnenruimte 

Graaf Jantje Laren staat geregistreerd met 25 kindplaatsen. Binnen Graaf Jantje Laren zijn er drie 

groepen; Stampertje, Bambi en Bloempje. Iedere groep heeft een eigen keuken en 

verschoonruimte om te gebruiken. De toiletten van Graaf Jantje Laren bevinden zich op de hal. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven over de binnenruimte: 

‘’3.1 Binnenruimte  

De groepsruimtes zijn geschikt voor optimale ontwikkeling en aangepast aan de leeftijd van de 

groep. In de groepsruimte worden hoeken gecreëerd zodat kinderen tot een eigen spel kunnen 

komen. Zo wordt het kind op het juiste niveau gestimuleerd in zijn ontwikkeling. 

De seizoenen komen in de thema’s terug in de groepsruimtes. Je kunt dan denken aan een 

themahoekje waar kinderen hun spullen zoals takjes en steentjes die ze hebben gevonden neer 

kunnen leggen. In de herfst kunnen dit herfstproducten zijn zoals dennenappels, eikels en maïs. 

Mooie knutselwerken van natuurlijke materialen van de kinderen kunnen hier ook een plaats 

krijgen.  

De lokalen hebben een huiselijke sfeer. Er zijn rustige kleuren gebruikt en de gordijnen, vloeren en 

het meubilair zijn in landelijke stijl. 

Bij aanschaf van speelgoed en spelmateriaal wordt gezorgd dat het herkenbaar is voor de kinderen, 

dat het past bij hun leeftijd en hun ontwikkelingsniveau en dat er wat te ontdekken valt met het 

materiaal. Kinderen kunnen op deze manier spelend onderzoeken en ontdekken!  

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het aspect fysieke veiligheid. Immers hoe kan er een sfeer 

gecreëerd worden, die mogelijkheid tot ontwikkeling biedt, als er niet wordt gezorgd voor 

voldoende veiligheid? Zo wordt er op gelet dat het verf op het speelgoed niet giftig is, dat er geen 

kleine losse onderdelen zijn die kinderen in hun mond kunnen steken enz. 

De groepsruimtes zijn zodanig ingericht dat er veilig gespeeld kan worden. Natuurlijk leren we 

kinderen ook om te gaan met kleine en aanvaardbare risico’s. De wereld waarin zij leven is nu 

eenmaal niet zonder risico’s. Schoonmaakmiddelen en andere materialen die een (gezondheids-

)risico voor kinderen op kunnen leveren, worden uiteraard buiten bereik van kinderen 

opgeborgen.’’ 

 

• Stampertje 

Deze groep beschikt over 49,9m² en is als stamgroep geschikt voor maximaal 12 kinderen.  

De ruimte beschikt over slaapkamers waar voldoende bedden komen voor kinderen tot 1,5 jaar. 
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• Bambi 

Deze groep beschikt over 37,92m² en is als stamgroep geschikt voor maximaal 9 kinderen.  

De ruimte beschikt over slaapkamers waar voldoende bedden komen voor kinderen tot 1,5 jaar. 

 

• Bloempje 

Deze groep beschikt over 30² en is als stamgroep geschikt voor 8 kinderen. Deze groep is alleen in 

de ochtenden geopend. Er wordt niet geslapen. 

 

Bevindingen buitenruimte 

Als buitenruimte wordt de omheinde tuin gebruikt. Deze is voldoende groot. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven over de buitenruimte: 

‘’3.2 Buitenruimte  

Onze buitenruimte bestaat uit een ruime omsloten tuin. De baby’s kunnen veilig op een zachte 

ondergrond spelen. De peuters kunnen lekker fietsen en de kleinsten kunnen spelen op het gras, 

zodat ze niet onder de voeten worden gelopen. Dit kan ook voorkomen worden door bijvoorbeeld 

eerst met de allerkleinsten naar buiten te gaan en later met de groteren. Als het ‘s zomers lekker 

weer is, zijn de kinderen de veel buiten. Er wordt buiten gegeten en gespeeld. Als de 

weersomstandigheden het toelaten gaan wij elke dag naar buiten met de kinderen.  

De buitenruimte is aantrekkelijk voor kinderen maar daarnaast ook veilig en overzichtelijk. De 

buitenruimte is uitdagend, er valt wat te ontdekken en dat is wat jonge kinderen zo graag doen. Er 

is een boot van hout en een hut van wilgentakken. In de zandbak is veel speelruimte. Er is grof 

motorisch materiaal zoals; fietsen, karren en trekkers. Kinderen hebben veel ruimte om te 

ontdekken. De natuurlijke buitenruimte prikkelt de fantasie van de kinderen en daagt ze uit tot 

ontdekken, bewegen, sociaal en gevarieerd spel. Bij de indeling van ons plein is rekening gehouden 

met plaats voor rust en creativiteit. Er zijn volop mogelijkheden om tot eigen spel te komen. 

Bij slecht weer is het mogelijk om, onder begeleiding van de pedagogisch medewerkster, in de 

speelhal te spelen. Hier kunnen de kinderen spelen met de bouwblokken, in het ballenbak en 

klimmen op de schuimrubber kussens.’’ 

 

De toezichthouder beoordeeld de inrichting van de binnen- en buitenruimte tijdens het volgende 

jaarlijkse onderzoek. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje KDV LAREN 

2022, gewenste situatie) 

 



 

 

13 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-11-2022 

Graaf Jantje B.V. KDV Laren te Laren 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten 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) 

 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

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

 

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

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 

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

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

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

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

 

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; 
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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) 

 
 

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) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

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

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit 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) 
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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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Graaf Jantje B.V. KDV Laren 

Website : http://www.graafjantje.com 

Vestigingsnummer KvK : 000032438885 

Aantal kindplaatsen : 25 

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 :  S. Smallegange 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lochem 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 08-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-11-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


