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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. 

 

Beschouwing 

Vanwege de coronacrisis heeft de inspectie aangekondigd plaatsgevonden. De observatie van de 

pedagogische praktijk heeft tijdens het vrije spel moment plaatsgevonden. 

De locatiemanager heeft de documenten via de mail verstuurd naar de toezichthouder om het 

bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. 

 

Peuterspeelgroep De Parken is gevestigd in de gelijknamige bassischool. De peutergroep heeft een 

eigen ingang die grenst aan het schoolplein. In de gang hangt de foto van de beroepskracht die op 

alle ochtenden werkzaam is op de peutergroep De Parken. 

 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• 27-03-2015; jaarlijks onderzoek: Tijdens deze inspectie zijn er overtredingen geconstateerd op 

het domein: 'Ouderrecht'. 

 

• 22-01-2016; jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. 

 

• 30-09-2017; jaarlijks onderzoek: Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Er is één 

aandachtspunt gebleken tijdens de observatie van de pedagogische praktijk; voor het eten en 

drinken werden de handen van de kinderen niet gewassen. 

 

• 6-09-2018; jaarlijks onderzoek; Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Er is een 

aandachtspunt op het domein veiligheid en gezondheid. 

 

• 8-07-2019: jaarlijks onderzoek: aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. 

 

Bevindingen 

Uit dit onderzoek is gebleken dat alle getoetste kwaliteitsvoorschriften worden nageleefd. 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Doomijn, de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, heeft de volgende documenten 

vastgesteld waarin de werkwijze omtrent het pedagogisch beleid beschreven staat: 

 

• 'Luplab' Pedagogisch beleidsplan Doomijn Kinderopvang, versie: September 2020; 

• Pedagogisch werkplan januari 2021 aanvulling op het pedagogisch beleidsplan van Doomijn - 

KDV. 

 

De volgende items worden concreet beschreven: 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, In het pedagogisch 

werkplan worden voorbeelden gegeven. 

• In het pedagogisch werkplan staat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

• Een beschrijving van het mentorschap komt aan bod in het pedagogisch beleidsplan. 

• De momenten waarop wel en de momenten waarop niet wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio staan beschreven in het pedagogisch werkplan. 

• In het algemeen pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe bijzonderheden in de 

ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen 

naar passende instanties voor verdere ondersteuning. Beroepskrachten kunnen hiervoor de 

pedagogisch coach inschakelen. Deze pedagogisch coach kan ouders verwijzen naar externe 

zorg voor hun kind. Het pedagogisch werkplan beschrijft de wijze waarop de ontwikkeling van 

het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en de wijze waarop naar een doorlopende lijn naar het 

basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. 

• De wijze waarop kinderen kunnen wennen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

• De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep kunnen verlaten 

staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan en het werkplan van de locatie. 

• Het beleid omtrent extra dagdelen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

• De uitvoering van de taken van de vrijwilligers en stagiaires en de begeleiding daarbij staan 

volgens de vereiste voorwaarden beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
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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.  

 

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 omtrent 

corona: 

 

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats. Geobserveerd zijn onder andere de volgende 

momenten: 

• Vrij spel 

 



 

6 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-03-2021 

Peutergroep De Parken te Apeldoorn 

Observatie aspect A 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen  

Op de peuteropvang is de vaste beroepskracht aanwezig. De kinderen hebben een vertrouwde 

band met de beroepskracht. Eén van de kinderen is nieuw op de peuteropvang. Tijdens een 

moeilijk moment roept de beroepskracht het kind bij zich. Het kind laat zich door de beroepskracht 

troosten. De beroepskracht loopt met het kind door de groep om te kijken wat er allemaal te doen 

is. 

Tijdens het verschonen heeft de beroepskracht aandacht voor het kind dat wordt verschoond.  

Zo benoemt ze de handelingen die ze uitvoert en voert ondertussen een gesprekje met het kind. 

Ondertussen houdt ze contact met de rest van de groep. 

 

Observatie aspect B 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.  

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Kinderen hebben de 

mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en 

inrichting. 

Op de tafels staan verschillende ontwikkelingsmaterialen. De kinderen worden uitgenodigd om 

hiermee te spelen. Bij binnenkomst van de toezichthouder maken de kinderen een puzzel aan tafel, 

spelen ze op de grond of zijn in de huishoek aan het spelen. Een van de kinderen pakt een aantal 

lage opstapjes en zet ze achter elkaar. Ze laat wat ruimte tussen elk opstapje. Vervolgens begint 

ze er overheen te lopen. De andere kinderen zien dit ook en volgen. De beroepskracht ondersteunt 

de kinderen die hulp nodig hebben. Ondertussen geeft de kinderen een complimentje: ''Goed zo.'' 

Een kind heeft een grote dobbelsteen. De beroepskracht vraagt aan het kind: ''Hoeveel stippen zijn 

dit?'' Samen tellen ze het aantal stippen op de dobbelsteen.  

Na de vakantie is er een start gemaakt met het thema 'voeding.' De beroepskracht vertelt dat er 

binnen het thema onder andere gekeken wordt naar gezonde voeding, maar ook welke voeding 

dieren nodig hebben. In de ochtend heeft ze een verhaaltje voorgelezen over 'rupsje nooitgenoeg.' 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Aanwezige beroepskracht op 1-03-2021) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 

Tijdens de inspectie is het personenregister kinderopvang (PRK) ingezien. De aanwezige 

beroepskracht is ten tijde van de inspectie geregistreerd in het personenregister kinderopvang en 

is gekoppeld aan de houder. De verklaring omtrent gedrag van deze beroepskracht voldoet aan de 

wettelijke eisen. 

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. 

  

Van deze beroepskracht was het mogelijk om het diploma op de locatie in te zien. Het diploma is 

overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven. 

 

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker van Doomijn die de coaching verzorgt op deze locatie beschikt 

over een diploma zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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

stagiaires 

Tijdens het aangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. Er worden 6 

kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. 

   

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 beroepskracht-

kindratio (BKR). 

Uit een steekproef op de locatie blijkt uit de presentielijsten en de personeelsroosters dat er 

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

 

De opvang vindt plaats in de school en tijdens schooltijden. Medewerkers van de school 

functioneren als achterwacht. Vanaf 07:30u. zijn de eerste medewerkers van de school aanwezig. 
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Een aantal voorschriften vallen bij de beoordeling buiten beschouwing vanwege het volgende: 

• Er vindt geen afwijking van de beroepskracht-kindratio plaats. De beroepskracht is aanwezig 

van 08:30-12.30u.  

• Er vindt geen gecombineerde opvang met de buitenschoolse opvang plaats. 

• Er worden op het moment van de inspectie geen stagiaires ingezet. De beroepskracht geeft 

aan dat er binnenkort een stagiaire start op de locatie. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De peuteropvanggroep bestaat uit maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, met één vaste 

beroepskracht. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Aanwezige beroepskracht op 1-03-2021) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• 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. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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 

Corona 

Met de beroepskracht is besproken welke maatregelen worden genomen om besmetting met het 

coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo moeten de ouders via de buitenspeelruimte de 

kinderen brengen en halen.  

  

De houder heeft een werkinstructie 'corona werkplan' 4-02-2021 geschreven. In de praktijk blijkt 

dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het protocol en hierna handelen. 

  

EHBO-certificaten 

Tijdens de inspectie is van de beroepskracht, die werkzaam is op de dag van de inspectie het 

EHBO-certificaat ingezien. Deze beroepskracht is gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Aanwezige beroepskracht op 1-03-2021) 

• EHBO-certificaat 

• Protocol(len) (Werkinstructie corona) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c 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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c 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) 

 
 

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; 
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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) 

 

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) 

 

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 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 : Peutergroep De Parken 

Vestigingsnummer KvK : 000033552002 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang OOK 

Adres houder : Postbus 1064 

Postcode en plaats : 8001 BB Zwolle 

Website : www.kinderopvangook.nl 

KvK nummer : 08222458 

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. S. Eising 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Apeldoorn 

Adres : Postbus 9033 

Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
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Planning 

Datum inspectie : 01-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2021 

Zienswijze houder : 04-03-2021 

Vaststelling inspectierapport : 08-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 11-03-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze conceptrapport POV de Parken  

Datum: 04-03-2020. 

Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 1 maart 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. S. Eising Toezichthouder GGD Noord- en 

Oost-Gelderland, is opgemaakt. 

  

  

Hartelijke groet, 

  

Martin van Ommen 

Senior Manager Doomijn kinderopvang 

 

 

 

 

 

 

 


