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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. 
 
Deze opvanglocatie is in opdracht van de gemeente Lochem bezocht voor een jaarlijks onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften: 
• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 
 
Daarnaast heeft een observatie en beoordeling plaatsgevonden van de pedagogische praktijk, in 
het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang. 
Deze opvanglocatie wordt gesubsidieerd voor voorschoolse educatie en daarom worden ook de 
voorwaarden daaromtrent meegenomen in dit onderzoek. 

 

Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf (KDV) Kinderopvang Graaf Jantje maakt onderdeel uit van kinderopvang-
organisatie Graaf Jantje. Deze organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio. Het KDV is 

gehuisvest in "Dorpshuus Hoeflo".  Op deze locatie is tevens een BSO van dezelfde organisatie 
gehuisvest. 
 
Op deze locatie wordt opvang geboden aan 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 
jaar. 
Er wordt op 5 ochtenden VE in de vorm van peuterwerk aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar. 
Het KDV werkt met het VE-programma Kaleidoscoop. Het KDV werkt intensief samen met de 

nabijgelegen Beatrixschool. 
 
De directeur van de organisatie is belast met de dagelijkse leiding van het KDV. 
Binnenkort gaat het team van het KDV over op een zelfsturende werkvorm en zal de planning en 

beleidsontwikkeling onderdeel gaan vormen van de taken van het team. 
 
De beroepskrachten hebben coöperatief meegewerkt aan het onderzoek. 

 
Inspectiegeschiedenis 
30-11-2015: inspectie voor registratie 
08-11-2016: inspectie na registratie; er is een overtreding geconstateerd ten aanzien van het 
pedagogisch beleidsplan 
27-12-2017: jaarlijks onderzoek; overtredingen zijn geconstateerd op de onderdelen pedagogisch 

klimaat (pedagogisch beleid) en ouderrecht (plaatsen inspectierapport op de website van de 
houder) 
07-12-2018: jaarlijks onderzoek; overtredingen zijn geconstateerd op de onderdelen: Pedagogisch 
beleid, beroepskracht-kindratio en Personeel en groepen: de beroepskwalificatie en de 
beroepskracht-kindratio 
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Bevindingen 
De houder heeft het pedagogisch beleid herschreven. Het pedagogisch beleid voldoet aan de 

wettelijke voorschriften. 
 
Tijdens het onderzoek naar KDV Graaf Jantje Harfsen is geconstateerd dat de locatie voldoet 

aan de onderzochte wettelijke voorschriften. 
 
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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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 naar aanleiding van het onderzoek uit 7 december 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 Harfsen 2019) 
aan de toezichthouder verzonden op 17-10-2019.  
 

Uit de beoordeling van dit document blijkt het volgende: 
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. 
 

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 maandagochtend 28 oktober 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 wat de kinderen in hun 
vakantie hebben gedaan. Aan een ander kind legt de beroepskracht het programma van de 
ochtend uit en vraagt of ze het begrijpt. 
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Responsief en sensitief gedrag 
De beroepskracht sluit op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is 

verbaal en non-verbaal contact. Wanneer een kind moeite heeft met het dicht maken van zijn 
broek vraagt de beroepskracht of ze even kan helpen. Een huilend kind wordt gevraagd wat er aan 
de hand is. De beroepskracht stelt het kind gerust en streelt kort zijn arm. 

 
Steun krijgen 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskrachten. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het 
contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of steun 
nodig hebben. Gezamenlijk wordt er opgeruimd en de kinderen krijgen complimentjes wanneer zij 
dingen goed hebben gedaan bij het opruimen. De beroepskrachten laten merken dat zij de 

kinderen zien en horen. Een kind dat moet wennen wordt door de beroepskrachten veelvuldig 
opgezocht en geduldig, vriendelijk en troostend toegesproken. 
 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep; 
Er is een aangename sfeer in de groepen. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 
gemak voelen. De kinderen voeren o.a. een kort gesprek over de kleur van hun drinkbeker. 

 

Aansluiten 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op hoogte praten, hurken en knielen als zij bij spelmomenten meekijken) en praten met taal die 
past bij de verschillende leeftijdsgroepen. 
 
Contact/affectie 

De beroepskrachten laten merken dat ze kinderen accepteren zoals ze zijn: ze geven 
complimentjes, maken grapjes, hebben oogcontact en treden zo nodig bemoedigend op. Als een 
kind niet mee wil helpen opruimen en andere kinderen afleidt bij het opruimen, vraagt de 
beroepskracht of het kind dan alvast aan tafel wil gaan zitten omdat andere kinderen wel 
ongestoord willen opruimen. 
  
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. 
Dagprogramma 

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen waarbij ruimte 
gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties. Door middel van kaarten kunnen 

de kinderen zien hoe het dagprogramma er uit ziet. De beroepskracht vertelt de kinderen dat het 
tijd is om op te ruimen. Ze zegt: "Als we klaar zijn met het opruimen kunnen we daarna fruit gaan 
eten. 
 
Initiatief 
De beroepskracht sluit aan bij de ontwikkelingen van de kinderen. De beroepskracht zegt tegen 
een kind: "Ik zet de stoel wel even aan de kant. Dan kan je makkelijker van de bank afkomen." 

Wanneer kinderen aangeven niet alle soorten fruit te lusten zegt de beroepskracht: "Fruit wat je 
niet lekker vindt, mag je in je bakje laten zitten." 
 
Doelgericht aanbod 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Zo kunnen de kinderen kiezen wat voor drinken ze willen 
hebben. 

 
Autonomie 

De beroepskrachten geven de kinderen een passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zo worden 
kinderen er aan herinnerd: 
• "om geen speelgoed in de mond te stoppen."  
• "om niet aan het kastje te komen, want anders krijg je je vingers er tussen." 

• "als je je handen hebt gewassen mag je aan tafel gaan zitten." 
• "je moet niet op de bank gaan staan dan kukel je ervan af." 
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Zelfredzaamheid 
De kinderen krijgen ruimte om zelf dingen te doen zoals bijvoorbeeld hun handen wassen. De 

beroepskracht zegt vervolgens: "Doe je wel de mouwen omhoog wanneer je je handen gaat 
wassen". 
 

Initiatief/ kiezen 
De beroepskracht sluit aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van activiteiten. 
Zij begeleiden de kinderen om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. 
 
Zichtbaarheid resultaat 
Op de deuren zijn verschillende schilderwerkjes van de kinderen opgehangen. 
 

Rituelen 
De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 
rituelen, bijvoorbeeld door een liedje te gaan zingen voor het opruimen en voor het fruit eten. 
Na opruimen wordt er fruit gegeten. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde dagopvang. 

 
Voorschoolse educatie 

Graaf Jantje Harfsen werkt met de VVE-methode Kaleidoscoop. Dit is een erkend VVE-programma. 
 
De houder heeft de pedagogische werkwijze beschreven in de volgende beleidsdocumenten: 
Pedagogisch beleidsplan kinderopvang Graaf Jantje Harfsen 2019 en opleidingsplan Graaf Jantje 

2019-2020.  
 
Bevindingen 
 
Pedagogisch beleid 
De houder maakt het Pedagogisch beleidsplan Graaf Jantje 2019 inzichtelijk en toegankelijk via de 
website van de organisatie. Het pedagogisch beleid is verder voor ouders op locatie inzichtelijk. 

De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleid. 
Er vindt periodiek een teamoverleg plaats waarbij pedagogische zaken als het pedagogisch beleid 
en omgang met de kinderen aan de orde komen. 

 
Het pedagogisch beleidsplan kinderopvang Graaf Jantje Harfsen 2019 beschrijft de volgende 
voorschriften: 

• de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd 

• de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen 

• het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie 

• de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie.   

• de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 
gebieden taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

 
In het opleidingsplan kinderopvang Graaf Jantje Harfsen 2020 wordt een uitwerking beschreven 
van: 

• de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten: 

 
Uit de observatie en de steekproef genomen uit de observatielijsten, planning en de gesprekken 
met de beroepskrachten blijkt dat de houder uitvoering geeft aan het pedagogisch beleidsplan wat 
de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie betreft. De beroepskracht geeft aan dat 

het beleid in november 2019 geëvalueerd gaat worden. 
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VE-methode 
Er wordt tenminste 10 uur VVE aangeboden. Er zijn voor kinderen van 2-4 jaar vijf 

peuterochtenden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Van de beroepskrachten voorschoolse educatie is aangetoond dat: 

• zij beschikken over een getuigschrift van een voor de werkzaamheden passende opleiding die 
voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening; 

• zij ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen, beheersen; 
• zij beschikken over een getuigschrift dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek 

is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 

educatie. 
 
Opleidingsplan 
De houder heeft een opleidingsplan 2019-2020 vastgesteld waarin tevens de pedagogische 
werkwijze met Caleidoscoop staat beschreven. 
In het opleidingsplan heeft de houder onder andere vastgesteld op welke wijze de kennis en 

vaardigheden van de beroepskracht VE worden onderhouden. 

De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het opleidingsplan, het jaarlijks evalueren en het 
bijstellen van het plan aan de hand van de evaluatie staan beschreven. 
 
Conclusie: 
Aan de voorschriften met betrekking tot de Voorschoolse educatie wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 

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). 
 

De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn 
gekoppeld aan het PRK op basis van het burgerservicenummer. 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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 

Op de dag van het inspectiebezoek worden 11 kinderen in 1 stamgroep met de volgende 
groepssamenstelling opgevangen: 

 

Leeftijd kinderen Aantal kinderen  

0 jr. 0 

1 jr. 3 

2 jr. 4 

3 jr. 4 

 
Om de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen in relatie tot de inzet van de 
beroepskrachten te berekenen is gebruik gemaakt van 1ratio.nl. Uit deze berekening blijkt dat de 
leeftijdssamenstelling van deze groep kinderen vraagt om de inzet van twee beroepskrachten. Er 
zijn twee beroepskrachten ingezet. 
 
Er is op het moment van inspectie geen sprake van een stamgroep gecombineerd met een 

basisgroep van de BSO. In het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken over het samenvoegen 
van deze groepen op rustige momenten. De houder heeft dit vastgelegd in het pedagogisch 
beleidsplan. 
 
Conclusie 
Op de dag van het inspectiebezoek is de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) voldoende. De inzet 

van het aantal beroepskrachten wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij 

het besluit en de daarbij behorende rekenregels. 
 
De in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen 
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken worden in acht genomen door de 

beroepskrachten. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal 
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt 
over de verschillende kindercentra. De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere 
beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder 
dient dit schriftelijk vast te leggen zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. 

 
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.  
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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. 
 
Urenverdeling 
Bij Kinderopvang Graaf Jantje Harfsen zijn er op 1 januari 2019 in totaal  fte. Op grond van de wet 
IKK worden onderstaande uren ingezet: 
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 50 uur per jaar voor beleid 

Coaching pedagogisch medewerkers  uur per jaar schooljaar voor coaching. 
Bij de verdeling van de coachingsuren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke 
pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. In overleg met de pedagogisch 
medewerker en de pedagogisch coaches van de diverse locaties wordt er besloten op welke 
pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden.  
Afhankelijk van de behoeftes van leidinggevenden, teams en individuen worden er diverse vormen 

van coaching aangeboden: 

• Individuele coachingsgesprekken 
• Coaching on the job 
• Vaardighedentraining 
• Teamcoaching en/of intervisie 
• Video Interactie Begeleiding 
• Diverse trainingen, waaronder kaleidoscoop en werken met baby’s  

 
Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we 
rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers . Alle 
pedagogisch medewerkers van kinderopvang Graaf Jantje 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 

Kinderen worden op het KDV in één stamgroep opgevangen. 
 
Er worden in totaal maximaal 16 kinderen op het KDV opgevangen. Het KDV staat in het LRK 
geregistreerd met 16 kindplaatsen. 
De groep heeft een vaste groepsruimte tot de beschikking. 
 
Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
 



 

11 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-10-2019 
kinderopvang Graaf Jantje te Harfsen 

 

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, 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) 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 
cao Sociaal Werk. 

OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 

educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de 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) 

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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

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. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt 
dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(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 
Website : http://www.graafjantje.com 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Geerte Marije 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 : 28-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-11-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-11-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


