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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 gedaan 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 rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht.
Vanwege de coronacrisis is het bezoek op de locatie zo kort mogelijk gehouden.
Eventuele interviews met de houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
Kinderdagverblijf (KDV) Het Kleine Woud maakt onderdeel van Kinderopvang OOK. Deze koepel
valt onder Doomijn, de kinderopvang van Stichting Travers.
KDV Het Kleine Woud bevindt zich in het multifunctionele centrum Het Bolwerk in de wijk Woudhuis
in Apeldoorn.
Er worden 4 stamgroepen op dit KDV opgevangen. De houder biedt ouders bij dit KDV de
mogelijkheid om op flexibele wijze opvang af te nemen.
De beroepskrachten op dit KDV vormen een zelfstandig team met een goede onderlinge
samenwerking. zien. Er is coöperatief meegewerkt aan het onderzoek.
De unitmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie.
Inspectiegeschiedenis
•
Jaarlijks onderzoek 25-1-2016; een overtreding is geconstateerd op het domein op de opvang
in groepen.
•
Nader onderzoek 12-9-2016; de houder heeft de aanwijzing opgevolgd en de overtreding is
hersteld.
•
Jaarlijks onderzoek 02-03-2017; Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.
•
Jaarlijks onderzoek 14-12-2018; Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.
•
Jaarlijks onderzoek 8-10-2019; Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.
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Bevindingen
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Apeldoorn om het aantal
kindplaatsen op te hogen naar 48 kindplaatsen. Deze wijziging is beoordeeld en in orde bevonden.
De verwachting is dat de houder zal zorgdragen voor verantwoorde kinderopvang met de ophoging
naar deze capaciteit. Uit het onderzoek is verder gebleken dat het KDV op de onderzochte punten
voldoet.
Verdere toelichting is te lezen in het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
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
Doomijn, de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, kent een algemeen pedagogisch
beleidsplan. Daarnaast worden locatie gebonden onderdelen in het locatie specifieke werkplan
uitgewerkt. Ouders kunnen het pedagogisch beleids- en werkplan van het kindercentrum opvragen
via het ouderportaal.
De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleids- en werkplan.
Teamoverleggen vinden periodiek plaats. Tijdens het teamoverleg komen onder andere
pedagogische zaken, zoals het pedagogische onderwerpen en de omgang met de kinderen aan de
orde.
De locatiemanager evalueert jaarlijks met de beroepskrachten het locatiespecifieke werkplan. Uit
de praktijkobservatie blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleid zoals
is vastgelegd in het algemeen pedagogisch beleidsplan en in het locatiespecifieke werkplan.
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Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond in de middag plaats. Er heeft een observatie plaatsgevonden in de
buitenruimte.
Geobserveerd zijn de volgende momenten:
- Buitenspelen
- Interactiemomenten beroepskrachten en kinderen
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid van het KDV. Het pedagogisch handelen op het KDV wordt periodiek met de leidinggevende
en beroepskrachten besproken en geëvalueerd. Dit gebeurt tijdens vergaderingen. Tevens zijn de
beroepskrachten in de gelegenheid gesteld tijdens de pedagogische coaching hun ideeën te geven
over het beleid.
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Waarborging van emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Observatie A
Tijdens het buitenspelen fietsen diverse kinderen op het parcours. De kleintjes kruipen rond en
onderzoeken het zand en de natuurlijke materialen.
De beroepskrachten hebben een hartelijke en vriendelijke houding naar de kinderen. In de
communicatie met kinderen passen de beroepskrachten hun lichaamshouding aan door te hurken.
Ze stellen kinderen vragen en knopen gesprekjes aan met de kinderen: “Hallo waar ga jij naartoe?"
Een kind heeft houtjes verzameld en vervoert deze in een bak van de driewieler. Hij verliest wat
houtjes onderweg en uit zijn teleurstelling. De beroepskracht ziet het en reageert: "Ooh, ben je ze
nu allemaal verloren? Dan moet je even terugrijden." Het kind knikt instemmend met deze
oplossing en rijdt terug om de verloren houtjes alsnog weer te verzamelen.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Observatie B
Tijdens de observatie doen de kinderen vrije spelervaringen op in de buitenruimte. Kinderen rijden
op fietsjes langs een parcours. De buitenruimte is met natuurlijke elementen ingericht. Er wordt
gespeeld met de natuurlijke materialen zand en hout. De kinderen worden maken spelenderwijs
kennis met de natuur. Een beroepskracht biedt kinderen een gietertje aan. Hiermee mogen ze de
plantjes water geven. De allerkleinsten zijn ook buiten. Een baby kruipt onderzoekend rond en doet
daarbij sensorische ervaringen op. Er is voldoende ruimte om te experimenteren met de motoriek.
In sommige hoekjes kunnen kinderen zich terugtrekken in het spel.
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Conclusie:
KDV Het Kleine Woud 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 houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mailcontact)
Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Lublap! Pedagogisch beleid Doomijn Kinderopvang aangeleverd op
29-01-2021)
Pedagogisch werkplan (kinderdagverblijf locatie KDV Het Kleine Woud maart 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
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag
en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is
bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring
omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).
De aanwezige beroepskrachten, de locatiemanager, de pedagogisch coach/beleidsmedewerker en
de uitvoerend bestuurder zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder. Daarbij zijn de
verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd.
Conclusie
De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het
gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Diploma's beroepskrachten
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.
Van de op locatie aanwezige beroepskrachten zijn de diploma's ingezien. De diploma's zijn
overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven.
Pedagogisch beleidsmedewerker
Doomijn heeft een beleidsstuk geschreven vanuit de afdeling pedagogiek, kwaliteit en
ontwikkeling. In dit beleidsstuk worden onder andere het aantal in te zetten uren en het aantal
pedagogisch beleidsmedewerkers beschreven. Doomijn heeft gekozen om een splitsing te maken
tussen pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches.
Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende wettelijke voorschrift voor de pedagogisch
beleidsmedewerker: Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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De pedagogisch beleidsmedewerker/coach die op deze locatie ingezet wordt is in het bezit van een
diploma HBO Kreatieve Therapie. In de kwalificatie-eis die is opgenomen in het cao-kinderopvang
valt deze opleiding onder B 1. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft een aanvullende
scholing gevolgd op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. De training is gevolgd bij
Werkend leren/Windesheim (hbo-cursus coaching voor de kinderopvang). Deze is opgenomen in
het document Branche erkende scholing voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach van FCB. Een
afschrift van het behaalde certificaat is ingezien.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie zijn aanwezig:
Groep

Olifanten
Zebra's
Giraffen
Krokodillen

Aantal
aanwezige
kinderen
7
8
6
7

Leeftijd
kinderen

2-4
0-3
0-2
0-2

jr.
jr.
jr.
jr.

Aantal
beroepskrachten
aanwezig
1
2
2
2

Aantal
beroepskrachten
nodig
1
2
2
2

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch
medewerkers is op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskrachtkindratio (BKR). De toezichthouder heeft de dagplanning kind en personeel per groep ingezien. Uit
een steekproef blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te
vangen kinderen.
Op momenten dat er afwijking plaatsvindt van de beroepskracht-kindratio wordt ten minste de
helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet.
Er zijn op dit kinderdagverblijf altijd minimaal 2 beroepskrachten aanwezig.
Conclusie
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.

9 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-05-2021
Het Kleine Woud te Apeldoorn

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
In het pedagogisch werkplan staat het volgende beschreven over de opvang in groepen op het
KDV:
'Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in de volgende
groepen:
•
de Giraffen aantal kinderen: 12 kinderen in de leeftijd van: 0 t/m 4 jaar (ma t/m vrij)
•
de Krokodillen aantal kinderen: 12 kinderen in de leeftijd van: 0 t/m 4 jaar. (ma t/m vrij)
•
de Zebra’s aantal kinderen: 12 kinderen in de leeftijd van: 0 t/m 4 jaar (ma t/m vrij)
•
De Olifanten aantal kinderen: 8 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar (ma, di, do)'
De toezichthouder heeft de dagplanning kind en personeel per groep ingezien.
Tijdens de inspectie vond de opvang plaats in de volgende stamgroepen:

Groep

Aantal aanwezige kinderen

Olifanten
Zebra's
Giraffen
Krokodillen

7
8
6
7

Leeftijd kinderen
2-4
0-4
0-4
0-4

jr.
jr.
jr.
jr.

Conclusie
Kinderen worden in een vaste stamgroep opgevangen. Omvang en samenstelling voldoen aan de
wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mailcontact)
Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan (Lublap! Pedagogisch beleid Doomijn Kinderopvang aangeleverd op
29-01-2021)
Pedagogisch werkplan (kinderdagverblijf locatie KDV Het Kleine Woud maart 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
dagplanning kind en personeel
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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
De houder heeft een plattegrond overlegd met daarop vermeld de maatvoering van de in gebruik
zijn de groepsruimtes.
Bevindingen binnenruimte
De groepsruimtes zijn ingericht met diverse speelhoeken voorzien van spel- en
ontwikkelingsmaterialen passend bij de leeftijden van de op te vangen kinderen.
De keukenvoorziening bevindt zich in de hal en beschikt over een watervoorziening.
De houder heeft het aantal kindplaatsen gewijzigd naar 48 kindplaatsen.
Uit de plattegrond blijkt het volgende over de afmetingen van de in gebruik zijnde ruimtes
Speelhal 73,5 m²; na evenredige verdeling over de groepen per groep 18 m²
Groepsruimte Superflex Zebra's 48,5 m²; voldoende voor 13 kinderen
Groepsruimte Giraffen 48,2 m²; voldoende voor 13 kinderen
Groepsruimte Krokodillen 52,3 m²; voldoende voor 14 kinderen
Groepsruimte Peutergroep Olifanten 13,5 m² met evenredig deel speelhal voldoende voor 8
kinderen
Er is volgens de door de houder aangeleverde plattegrond voldoende passende binnenspeelruimte
beschikbaar voor het aantal aanwezig kinderen.
Er is een nieuwe groep gestart: de peutergroep Olifanten. Deze peutergroep heeft een voormalig
kantoorruimte toegewezen gekregen.
Deze ruimte is ingericht met een huishoek, waaronder een keukentje, een laag zithoekje en een
wiegje. Verder staat een hoge tafel met hoge banken opgesteld. In een kast wordt tevens
spelmateriaal opgeborgen. Daarnaast heeft de groep Olifanten een gedeelte van speelhal dagelijks
in gebruik. Dit gedeelte grenst rechtstreeks aan de groepsruimte van de groep. Het gedeelte is
ingericht met een zitbank en speelhoeken en materialen passend bij deze leeftijdsgroep.
De speelhal is in gebruik van alle groepen. Zodoende is het evenredige deel per groep: 18 m².
De peutergroep Olifanten heeft hiermee 31 m² speelruimte tot de beschikking. Dit is voldoende
voor 8 kinderen. Het overige gedeelte van de speelhal is tevens beschikbaar en in gebruik door de
andere groepen. Zo staan er hoge boxen opgesteld voor de allerkleinsten, hoeken met
speelkussens en speelhoeken met materiaal voor fantasiespel
Bevindingen slaapruimte
Er is voor het kinderen tot anderhalf jaar voldoende slaapruimte aanwezig.
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Bevindingen buitenruimte
De te gebruiken buitenruimte betreft een eigen plein. Het plein is volledig omheind.
Het plein beschikt over natuurlijke begroeiing en is ingericht volgens het concept natuurlijk
buitenspelen. Verder is er spelmateriaal voor de buitenruimte. De buitenruimte is direct
toegankelijk vanaf de groepsruimtes. De buitenruimte is direct grenzend aan het gebouw van het
kindercentrum en is voldoende ruim van afmetingen om te kunnen voorzien in ten minste 3m²
vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mailcontact)
Wijzigingsformulier exploitatie
Landelijk Register Kinderopvang
Plattegrond
Pedagogisch beleidsplan (Lublap! Pedagogisch beleid Doomijn Kinderopvang aangeleverd op
29-01-2021)
Pedagogisch werkplan (kinderdagverblijf locatie KDV Het Kleine Woud maart 2021)
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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.
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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)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang)
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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 )
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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Het Kleine Woud

Vestigingsnummer KvK

: 000033550328

Aantal kindplaatsen

: 48

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang OOK B.V.

Adres houder

: Postbus 1064

Postcode en plaats

: 8001 BB Zwolle

Website

: www.kinderopvangook.nl

KvK nummer

: 08215454

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

: Mw. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Apeldoorn

Adres

: Postbus 9033

Postcode en plaats

: 7300 ES APELDOORN
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Planning
Datum inspectie

: 12-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 12-07-2021

Zienswijze houder

: 19-07-2021

Vaststelling inspectierapport

: 19-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 19-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 22-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze conceptrapport KDV Kleine Woud
Datum: 19-07-2021.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 12 mei 2021 heeft Doomijn Kinderopvang de volgende
opmerking over het conceptrapport;
Wij zijn blij met deze positieve GGD rapportage waarin aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.
Wij kunnen ons vinden in het rapport dat door, mevr. M. Poortinga Toezichthouder GGD Noord- en
Oost-Gelderland, is opgemaakt.
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