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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
  
Op grond van eerdere inspectiebevindingen is het jaaronderzoek opgesplitst in twee 
deelonderzoeken. Bij het eerste deelonderzoek zijn de minimale wettelijke eisen voor 2017 
beoordeeld. 
  
Het onderzoeken heeft zich gericht op: 
 eisen aan het personeel; 
 opvang in groepen; 
 de beroepskracht-kind-ratio; 
 de pedagogische kwaliteit; 
 voorschoolse educatie. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
kinderdagverblijf Bij Ons en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze 
worden elders in het rapport uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagverblijf Bij Ons 
Kinderdagverblijf Bij Ons is gevestigd in een nieuwbouwwijk in Lent. 
Het is een kleinschalig kinderdagverblijf, bestaande uit twee stamgroepen. 
In het LRKP staat het kinderdagverblijf geregistreerd met 31 kindplaatsen. 
  
Het kinderdagverblijf biedt de ouders de mogelijkheid om hun kinderen buiten te laten slapen. 
  
Kinderdagverblijf Bij Ons biedt opvang aan van maandag tot en met vrijdag van 07.30 - 18.00 uur. 
Er wordt opvang geboden aan maximaal 31 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis  
 06-02-2014 onderzoek voor registratie; 
 15-05-2014 onderzoek na registratie; 
 11-11-2014 nader onderzoek op de domeinen: pedagogisch klimaat en ouderrecht; 
 18-08-2015 incidenteel onderzoek op de domeinen: personeel en groepen en veiligheid en 

gezondheid; 
 06-11-2015 nader onderzoek op het domein: veiligheid en gezondheid; 
 17-12-2015 jaarlijks onderzoek; 
 09-05-2016 nader onderzoek op het domein: ouderrecht; 
 18-10-2016 jaarlijks onderzoek; 
 20-12-2016 nader onderzoek op het domein: veiligheid en gezondheid. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  
Aandachtspunt 
Er is een aandachtspunt geconstateerd op het domein: 
 personeel en groepen. 
  
De toezichthouder heeft telefonisch contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie. 
De voorzitter vertelt dat de contacten en de communicatie met de houder naar tevredenheid 
verloopt. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogisch praktijk (0 
tot 4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015). 
  
De observatie heeft plaats gevonden tijdens het yoghurt eten, en bij het buitenspel. De beide 
stamgroepen zijn bezocht. 
  
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de koppeling van het handelen in de 
praktijk met het vastgestelde pedagogisch beleid en het waarborgen van de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument 
(schuin gedrukt) en voorbeelden uit de waargenomen praktijk. 
  
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
Eénmaal in de twee maanden wordt er vergaderd met het team. 
  
Als er veranderingen zijn met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleid, ontvangen de 
teamleden deze veranderingen per mail. Op de eerst volgende teamvergadering wordt het 
pedagogisch beleid geagendeerd. 
De teamleden krijgen de gelegenheid om te reageren op de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan. 
Mochten zij ervaren dat het geen geschreven staat in het pedagogisch beleidsplan, niet 
overeenkomt met de praktijk, dan is dit bespreekbaar. 
  
Waarborgen emotionele veiligheid 
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.   
  
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
  
Observatie 1: 
De kinderen mogen zelf na het yoghurt drinken en het eten van een rijstwafel, met een 
washand, hun mond poetsen. Als zij dit goed gedaan hebben, krijgen ze een compliment. Sommige 
kinderen hebben nog wat hulp nodig bij het poetsen en zijn net niet helemaal schoon. De 
beroepskracht helpt het kind bij het poetsen van de mond en of handen. 
  
Observatie 2: 
Na het yoghurt drinken en rijstwafel eten mogen de kinderen hun jas gaan aantrekken, zij gaan 
wandelen. 
De beroepskracht (en de houder die op dat moment ook in de stamgroep aanwezig is) helpt, daar 
waar nodig, de kinderen bij het aantrekken van de jassen. Als de kinderen de jas aan hebben, 
mogen zij een veiligheidshesje aantrekken. De houder zit op de grond en helpt de kinderen. 
Zij trekt zelf een veiligheidshesje aan, maar steekt haar been door het armsgat in plaats van haar 
arm. De kinderen moeten lachten en corrigeren haar.  
  
Mogelijkheden bieden tot ontwikkeling van de persoonlijke competentie 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-03-2017 

KDV Bij ons te Lent 

Gedurende de observaties is de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
  
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling. 
  
Observatie: 
Er hangen aan een waslijn dagritme kaarten, hierop is te zien wat de kinderen deze dag gaan 
doen. 
De kaarten voor de middag worden doorgenomen, de kinderen herkennen de pictogrammen heel 
goed.  
  
De kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
  
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
  
Observatie: 
Er zijn diverse hoeken binnen: 
 een ruime grondbox voor de allerjongsten; 
 een huishoek; 
 timmerbank; 
 verkeerskleed. 
 
De kasten met spel- en ontwikkelingsmateriaal zijn toegankelijk voor de kinderen. 
  
Buiten is er een zandbak en buitenkeuken. Voor de allerjongsten is er een buitenbox op kunstgras. 
Er is voldoende rijdend materiaal aanwezig voor de kinderen. Hier kunnen ze mee op de eigen 
speelplaats rijden, maar ze mogen ook op het omheinde plaatsje naast het eigen plein, onder 
toezicht, fietsen 
  
  
Mogelijkheden bieden tot ontwikkeling van de sociale competentie 
Gedurende de observaties is de sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
  
De kinderen zijn deel van de groep. 
  
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 
individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
   
Observatie 1: 
Twee kinderen zijn in de buitenkeuken een taartje aan het bakken. Het ene kind geeft het taartje 
aan de beroepskracht om te proeven. Ze vraagt wat voor een taartje het is; 'bloemkool met kaas'. 
Anderen kinderen komen er om heen staan om te kijken. Eén van de kinderen zegt tegen de 
beroepskracht: "Je moet wel blazen, want het is heet". 
  
Observatie 2: 
De beroepskracht is met een groepje kinderen aan het voetballen, zij hebben plezier met elkaar. 
  
Overdracht normen en waarden 
Gedurende de observaties is de overdracht van waarden en normen voldoende gewaarborgd. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
  
De beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; er is geen sprake van discriminatie of 
uitsluiten. 
  
Observatie 1: 
De beroepskrachten verdelen hun aandacht over alle kinderen tijdens het drinken van de yoghurt 
en het eten van de  rijstwafel. Ook de allerjongsten zitten aan tafel en krijgen  aandacht en een 
knuffel. 
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Observatie 2: 
Bij het buiten spelen lopen de beroepskrachten rond of gaan in de zandbak bij de kinderen zitten. 
Ze voeren korte gesprekjes met de kinderen of spelen even mee zonder het spel te verstoren. 
Zover de toezichthouder heeft kunnen zien worden er gaan kinderen buitengesloten. 
  
Conclusie pedagogisch praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 
  
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Omdat er op deze locatie geen sprake is van gesubsidieerde VVE, zijn de voorwaarden omtrent dit 
onderwerp niet beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (telefonisch contact voorzitter oudercommissie) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (binnen en buiten) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie: oktober 2016) 
 Notulen teamoverleg (d.d 9 maart 2017) 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten, in de steekproef, hebben allen een geldige verklaring omtrent het gedrag en 
zijn opgenomen in de continue screening. 
  
De verklaring omtrent het gedrag van de beide vrijwilligers zijn niet ouder twee jaar. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten, in de steekproef, beschikken over een passende beroepskwalificatie 
volgens de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Naam       Leeftijd    Max. aantal kinderen   

1  0 - 4 jaar 16  

2  0 - 4 jaar  15  

  
  
Conclusie 
De opvang in stamgroepen is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Er wordt gewerkt met een kidsamin, een digitaal systeem waar de beroepskrachten inzetten hoe 
laat de kinderen komen en hoe laat zij weer naar huis gaan. 
Het systeem geeft direct aan hoeveel beroepskrachten er ingezet moeten worden. 
Aan de hand van de aanwezigheidslijsten en peroneelslijsten kan geconcludeerd worden dat er op 
de dag van de inspectie geen afwijking was ten aanzien van de beroepskracht-kindratio. 
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Er wordt aan het begin en aan het einde van de dag 
tijdelijke afgeweken en tijdens de pauzes van de beroepskrachten. Zij nemen een half uur pauze, 
na elkaar. Het kan incidenteel voorkomen (als er drie beroepskrachten werken), dat twee 
beroepskrachten gelijktijdig met pauze gaan en er één beroepskracht achter blijft op de 
stamgroep. Dit gebeurt volgens de houder alleen als er maar twee of drie kinderen niet gaan 
slapen, zijn er meer kinderen dan 3 kinderen wakker, dan gaan de beroepskrachten na elkaar op 
pauze. Ook vertelt de houder dat de beroepskrachten tijdens hun pauze op de locatie blijven. 
  
Aandachtspunt: 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Incidenteel wordt hiervan afgeweken door de houder. 
De toezichthouder heeft dit besproken met de houder, zij zal hier actie op ondernemen. 
  
Conclusie 
De beroepskracht-kindratio is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Diploma beroepskracht (van de nieuwe beroepskracht) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (van de nieuwe beroepskracht) 
 Arbeidscontracten (van de nieuwe beroepskracht) 
 Plaatsingslijsten (in Kidsadmin) 
 Presentielijsten (in Kidsadmin steekproef week 12 en 13) 
 Personeelsrooster (in Kidsadmin steekproef week 12 en 13) 

 



 

9 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-03-2017 

KDV Bij ons te Lent 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij ons 
Website : http://www.kdvbijons.nl 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nuijten 
KvK nummer : 58645543 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. Wijnands 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 29-03-2017 
Zienswijze houder : 06-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

7 april 2017 zienswijze houder: 
  
Fijn om te lezen dat de onderdelen ‘pedagogisch klimaat’ en ‘personeel en groepen’ positief 
worden beschreven. Ik heb inderdaad telefonisch contact gehad met de toezichthouder over onze 
incidentele afwijking in de pauzetijden. Wij zijn van mening dat het in het belang van de kinderen 
is om met twee personen tegelijk pauze te gaan houden. We zijn dan immers sneller klaar met 
pauze houden en hebben dan onze handen vrij wanneer alle kinderen uit bed komen. We doen dit 
echter alleen wanneer er maar drie kindjes wakker zijn. Zijn er meerdere kinderen wakker, dan 
gaan we sowieso om de beurt pauze houden. 
  
Op 29 maart jongstleden heb ik contact gezocht met de brancheorganisatie over dit onderwerp. 
Ze gaven aan mijn standpunt te begrijpen, maar helaas moet ik me toch aan de regels houden 
zoals zijn opgesteld. Wanneer de GGD haar nieuwe manier van toezichthouden gaat 
implementeren, zou er wellicht wel meer ruimte voor overleg komen werd mij gezegd. Binnen het 
team van Bij ons hebben we nu dus afgesproken dat we niet meer tegelijkertijd met pauze gaan. 
Mochten we hier later met de GGD nog een keer op terug kunnen komen dan kunnen we er altijd 
nog voor kiezen om onze incidentele afwijking te beschrijven in ons pedagogisch plan. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Tesse Nuijten 
KDV Bij ons 
Edith Piafstraat 60 
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