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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. 
Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. KDV Graaf Jantje Gorssel is in opdracht van 
de gemeente Lochem bezocht voor een jaarlijks onderzoek. In dit onderzoek is ook het Nader 
onderzoek verwerkt n.a.v. het onderzoeksrapport van 2018. 

 
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
• Pedagogisch klimaat; 
• Personeel en groepen. 

Beschouwing 
Kinderopvang Graaf Jantje is gevestigd in Het Trefpunt in Gorssel. In hetzelfde pand is de BSO van 
dezelfde organisatie gevestigd. 
 
De organisatie heeft meerdere kindercentra in Gorssel, Harfsen, Joppe en Laren. 
 
De kinderopvang heeft een nieuwe extra ruimte in het pand ter beschikking gekregen. In deze 
ruimte wordt de peutergroep opgevangen. 

Hierop heeft de houder een wijziging kindplaatsen doorgevoerd van 30 naar 35 kindplaatsen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
2014: jaarlijks onderzoek waarbij diverse overtredingen zijn geconstateerd. 
2015: jaarlijks onderzoek; de overtredingen uit 2014 zijn grotendeels hersteld. 
2016: jaarlijks onderzoek; geen overtredingen. 
2017: jaarlijks onderzoek; geen overtredingen. 

1-11-2018: Jaarlijks onderzoek, er zijn overtredingen vastgesteld op de volgende wettelijke 
voorschriften: 

• Pedagogisch klimaat; pedagogisch beleid; 
• Personeel en groepen; de beroepskracht-kindratio en de opvang in stamgroepen. 
 
Bevindingen 

De houder heeft het pedagogisch beleid herschreven met de invoering van de nieuwe wettelijke 
voorschriften. 
 
Er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel Personeel en groepen; de beroepskracht-
kindratio. 
 
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 
onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk 
gecontroleerd op een volledige weergave van de nieuwe kwaliteitseisen per 01-01-2018. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan ( 'Pedagogisch beleidsplan Graaf Jantje Gorssel 2019) 
aan de toezichthouder verzonden op 17-10-2019.  
 
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2018 

• In het pedagogisch beleidsplan van Graaf Jantje Gorssel ontbreekt een beschrijving van de 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de op te vangen stamgroep indien er sprake is van 
gecombineerde opvang met de BSO. 

• Op het KDV wordt in de praktijk op een aantal momenten afweken van de beroepskracht-
kindratio. Dit is aan de orde op het moment van inspectie. Het pedagogisch beleid beschrijft 
niet voldoende concreet het volgende voorschrift: 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. 

 
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2019 
• Uit de beoordeling van pedagogisch beleidsplan van Graaf Jantje Gorssel blijkt het volgende: 

de houder heeft in het beleidsplan de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de op te 

vangen stamgroep indien er sprake is van gecombineerde opvang met de BSO beschreven. 
• De houder schrijft in het pedagogisch beleidsplan het volgende: 

 
"Op de volgende momenten zijn het vereiste aantal pm-ers aanwezig op de groep 8:45 uur tot 
17:00 uur 
Op de volgende momenten wijken wij mogelijk af van het aantal vereiste pm-ers op de groep 
7:30 uur tot 8:30 uur max. 1 uur afwijking van de BKR  

13:30 uur tot 14:30 max. 1 uur afwijking van de BKR 
17:00 uur – 18:00 uur  max. 1 uur afwijking van de BKR" 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder 
beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen. 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

 
Conclusie: 
De overtreding m.b.t. pedagogisch klimaat is door de houder hersteld. 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte voorschriften. 
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Pedagogische praktijk 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. 
  
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 
 
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 

kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving. 
  
De observatie is uitgevoerd op maandagmiddag 25 november 2019. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 

de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument observatie is overgenomen en de tekst daarna een 
uitwerking daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk):  
  
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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.  

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskracht voert gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 
inhoud van het gesprek (dialoog). Zo wordt er o.m. gesproken over Sint Nicolaas en zijn paard. 
Een aantal kinderen willen pepernoten hebben maar de beroepskracht legt aan de kinderen uit dat 
er niet de hele dag pepernoten gegeten kan worden. De beroepskracht legt aan de kinderen het 
middagprogramma uit en beantwoord de vragen van de kinderen en gaat in op de opmerkingen die 
gemaakt worden. De beroepskracht verteld de kinderen dat het buiten wel koud is maar dat 

iedereen een dikke jas bij zich heeft en dat de kou dan geen probleem hoeft te zijn. 
 
Steun krijgen 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het 
contact met de beroepskracht. De kinderen trekken hun jassen en schoenen aan nadat de 

beroepskracht heeft verteld dat er naar buiten gegaan wordt. De beroepskracht helpt bij het 
aantrekken van de schoenen en jassen. 
 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep; 
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen.  
 

Aansluiten 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen veelal hun 
lichaamshouding aan door op ooghoogte te praten met de kinderen. 
 
Contact/affectie 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Er worden grapjes 
gemaakt en complimentjes uitgedeeld. Zo benoemt de beroepskracht dat de kinderen toppertjes 

zijn omdat zij zo snel het speelgoed hebben opgeruimd. 
 
Mogelijkheid informatieoverdracht 
De beroepskrachten dragen op een rustige manier informatie over aan de oma die haar 
kleindochter komt ophalen. Daarbij worden de vragen van oma op een adequate en vriendelijke 
wijze beantwoord.  
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Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 
vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 

gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 
functioneren in een veranderende omgeving. 
Doelgericht aanbod 

De beroepskracht sluit aan bij de ontwikkelingen van de kinderen. De beroepskracht lees voor uit 
een boek en na het voorlezen vraagt ze de kinderen zelf te gaan spelen zodat zij bij een ander kind 
de luier kan verwisselen. Tijdens het voorlezen worden de kinderen actief betrokken bij het 
verhaal. 
 
Autonomie 
De beroepskrachten geven de kinderen een passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zo worden 

een kind gevraagd even te wachten met praten totdat de beroepskracht is uitgesproken.  
De kinderen worden er aan tafel aan herinnerd dat er eerst gezongen wordt voordat er gedronken 
mag worden. 
 
Aandacht 
De beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht naar kinderen te luisteren en aan te 

sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zo volgt al snel een groepsgesprek 

waarin ook andere kinderen hun verhaal kunnen doen. De kinderen worden gezien en gehoord. 
 
Taalverrijking 
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aan zetten tot 
taalverrijking. Zo wordt er o.m. gezongen, ervaringen verwoord en voorgelezen. 
  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde dagopvang. 
  

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Plaatsingsoverzicht 

• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
 

Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
Er worden eisen gesteld aan het personeel en in de inzet van leerlingen, in dit domein wordt 
toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de 
houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 

  
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de Verklaringen omtrent Gedrag is 
op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte 
van het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van 
een VOG die voldoet aan de wettelijke voorschriften. Dit is beoordeeld door te toetsen of zij zijn 

ingeschreven en gekoppeld in het PRK (Persoonsregister Kinderopvang). 
 
Conclusie: 
De beroepskrachten en een stagiaires die op basis van de steekproef zijn onderzocht zijn niet 
allemaal ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Eén van de stagiaires is 
wel ingeschreven maar niet gekoppeld aan de houder. 
 

 
 



 

7 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-11-2019 
Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel te Gorssel 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten op de locatie aanwezig tijdens de inspectie beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding. 
 
De voorwaarde 'Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. ' is nog niet beoordeeld door de toezichthouder, de houder heeft nog heel 2019 om 

aan het voorschrift te voldoen. 

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

Bevindingen jaarlijks onderzoek 2018 
Er worden niet voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen. 
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt niet bepaald op grond van tabel 1 in 

bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels. Gedurende de uren dat 
minder beroepskrachten worden ingezet, wordt niet ten minste de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten ingezet. 
 
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2019 
Tijdens de inspectie vindt opvang plaats in de volgende stamgroepen: 
Kinderen van het kinderdagverblijf worden op het moment van inspectie opgevangen in de eigen 

stamgroepsruimte. Er vinden geen activiteiten buiten de eigen stamgroepsruimte plaats. 

 
 

Groep Leeftijd 
kinderen 

Aantal 
aanwezige 

kinderen  

 
Aantal aanwezige 

beroepskrachten 
 

Vereist aantal 
beroepskrachten 

Babygroep 
Duimelot 

0 jr. 
1 jr. 

2 
2 
totaal: 4 
kinderen 

1  1 

Dreumesgroep 
Dikkertje Dap 

1 jr. 
2 jr. 

3 
3 
totaal: 6 
kinderen 

1  1 

Peutergroep 
Kortjakje 

2-4 jr.  
totaal: 13 
kinderen 

1  2 

 
 
De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch 

medewerkers is op het moment van inspectie niet voldoende volgens de rekentool beroepskracht-
kindratio (BKR) op de peutergroep Kortjakje. 
De leeftijdssamenstelling en de groepsgrootte van Kortjakje vraagt volgens de rekentool om de 
inzet van twee beroepskrachten. 
 
Op de groep Dikkertje Dap en Kortjakje zijn stagiaires aanwezig. 
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De houder heeft de inzet van personeel van het KDV m.b.t. het halen van kinderen van school rond 

15.00 uur en deze te brengen naar de BSO anders geregeld waardoor er geen beroepskrachten van 
het KDV kinderen meer hoeven te halen en brengen van school naar de BSO. De toezichthouder 
heeft op een aantal verschillende dagen op locatie de BKR rond dit tijdstip bekeken en geen 

afwijkingen in het beschreven beleid m.b.t. de BKR geconstateerd. 
 
Er zijn op dit kinderdagverblijf altijd minimaal 2 beroepskrachten aanwezig. 
 
Conclusie: 
Er worden niet voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen. 
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt niet bepaald op grond van tabel 1 in 
bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels. Gedurende de uren dat 
minder beroepskrachten worden ingezet, wordt niet ten minste de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten ingezet. 
 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

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

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het pedagogisch beleid schrijft de houder: 
 
Kinderopvang Graaf Jantje vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de 
behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en 
ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Vanaf 2019 starten wij daarom met 
een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach. 
De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en 
implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kinderopvang Graaf Jantje. Zij bewaakt en borgt 
de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door 

concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de 
pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde 
visie en hetzelfde beleid. Binnen de kaders heeft een medewerker zelf de ruimte om het beleid 
naar eigen inzicht in te vullen. 
Onze Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 
dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De 

Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij 
begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied. 
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Urenverdeling 
Bij Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel zijn er op 1 januari 2019 in totaal 11 fte. Op grond van de 

wet IKK worden onderstaande uren ingezet: 
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 50 uur per jaar voor beleid 
Coaching pedagogisch medewerkers 49 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.  
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 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. 
 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is schriftelijk vastgelegd in een beleidsplan.  
Of elke beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook daadwerkelijk coaching heeft 
gekregen wordt beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens de inspectie vindt opvang plaats in de volgende stamgroepen: 
 
 

Groep Leeftijd kinderen Aantal aanwezige kinderen  

Babygroep Duimelot 0 jr. 
1 jr. 

2 
2 

Dreumesgroep Dikkertje Dap 1 jr. 
2 jr. 

3 
3 

Peutergroep Kortjakje 2-4 jr. 13 

 
De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch 
medewerkers is op het moment van inspectie niet voldoende volgens de rekentool beroepskracht-
kindratio (BKR) op de peutergroep Kortjakje. 

 
Conclusie: 
Er worden niet voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen. 
 
Op momenten dat er afwijking plaatsvindt van de beroepskracht-kindratio wordt ten minste de 
helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet 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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 
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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 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. 
 

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

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel 
Website : http://www.graafjantje.com 
Aantal kindplaatsen : 35 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. G.M. Baak 
KvK nummer : 08189087 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lochem 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 

 

Planning 
Datum inspectie : 25-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-12-2019 
Zienswijze houder : 13-12-2019 

Vaststelling inspectierapport : 13-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Allereerst wil ik opmerken dat ik blij ben dat het belangrijkste punt in de kinderopvang positief is 
beoordeeld, namelijk dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Dat er vaste gezichten zijn 
die de kinderen met respect en liefde behandelen en verzorgen. 
De volgende punten kwamen naar voren: 
De beroepskrachten en een stagiaires die op basis van de steekproef zijn onderzocht zijn niet 
allemaal ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Eén van de stagiaires is 
wel ingeschreven maar niet gekoppeld aan de houder. 
Onze reactie:  

Door een snelle overstap van de stagiaire van een andere stageplek naar ons, is het 
koppelen er even bij ingeschoten. Normaal doen we dit voor start van de stage. Ze is 
inmiddels gekoppeld aan de organisatie. 
De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch 
medewerkers is op het moment van inspectie niet voldoende volgens de rekentool beroepskracht-
kind ratio (BKR) op de peutergroep Kortjakje.  

De leeftijdssamenstelling en de groepsgrootte van Kortjakje vraagt volgens de rekentool om de 
inzet van twee beroepskrachten.  
Op de groep Dikkertje Dap en Kortjakje zijn stagiaires aanwezig 
Onze reactie: 
Doordat er een medewerksters ziek was en een medewerkster ontslag had genomen en 
per direct is weg gegaan hadden we die dag een medewerkster te kort. In geval van 
calamiteiten is het toegestaan een stagiaire in te zetten. De stagiaire die wij hadden 

ingezet is 18 jaar en loopt stage op de groep waar zij was ingezet. Zij zit in het vierde 
leerjaar. Daarnaast is zij al aangenomen bij onze organisatie als pedagogisch 
medewerkster zodra haar opleiding in januari 2020 is afgerond. Zij wordt op het moment 
van calamiteiten ook ingezet als medewerkster en ontvangt hiervoor loon. 
Zie hieronder gedeelte uit cao kinderopvang : 
Inzet van beroepskrachten-in-opleiding en stagiairesEr is een maximale verhouding tussen 
pedagogisch medewerkers, en beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires met betrekking tot hun 

formatieve inzet. Formatieve inzet betekent dat de beroepskracht-in-opleiding of stagiair geheel of 
gedeeltelijk meetelt in de berekening van de BKRHet aandeel van het aantal beroepskrachten-in-
opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is niet groter dan een derde van het minimaal 

aantal in te zetten pedagogisch medewerkers op een kindercentrum. Bijvoorbeeld, als volgens de 
beroepskracht-kind ratio in het kindercentrum minimaal 6 beroepskrachten moeten worden 
ingezet, dan mogen maximaal 2 hiervan beroepskrachten-in-opleiding en/of stagiaires zijn die 

formatief worden ingezet. 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  
• • De student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes;  
• • De MBO-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar; en  
• • De MBO-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie.  We hadden 

hiervoor al twee  nieuwe medewerksters aangenomen. Zij zijn beide inmiddels 
begonnen. 

 
 
 

 
 
 
 


