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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. 
Het onderzoek is een verkort onderzoek, waarbij alleen de voorwaarden omtrent de pedagogische 
praktijk, het personeel (d.w.z. vog's en diploma's) en de groepen met de beroepskracht-kindratio 
zijn gecontroleerd. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf De Kinderkamer is gevestigd in een ruim voormalig woonhuis in het centrum van 
Vuren. Het is zeer licht en transparant ingericht, door enkele daklichten en door de vele raampjes 
en doorkijkjes. Houder gebruikt de Piramide-methode, wat niet alleen een doorgaande taallijn 
vormt naar de basisschool, maar ook structuur brengt in de dagindeling en de werkzaamheden van 
de beroepskrachten en dat is goed te merken! 
Zie voor uitgebreide toelichtingen het rapport. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Inleiding 
Voor het onderzoek van de pedagogische praktijk is er geobserveerd op beide stamgroepen. De 
observatie vond plaats aan het begin van de ochtend. 
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. 
Het handelen van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de vier pedagogische 

basisdoelen uit de Wet kinderopvang wordt beschreven aan de hand van observatie-items uit het 
Veldinstrument (Deze staan schuin gedrukt in de tekst.) De beschrijvingen betreffen enkele 
voorbeelden uit de praktijk en zijn geen volledige weergave van de praktijk. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan  
De beroepskrachten werken in de praktijk volgens de pedagogische uitgangspunten zoals 
beschreven in het beleidsplan. 

  
Waarborgen emotionele veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
(Structuur en flexibiliteit) 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde.Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit. 

  
Observatie: 
Bij de peutergroep hangen activiteitenkaartjes vanuit de Piramide-methode. Deze worden 's 
morgens met de kinderen doorgenomen ("wat doen we als we zijn gebracht? Gaan we dan 

slapen?"). 
Buitenspelen staat ook op het programma. Als het steeds harder gaat regenen, komt iedereen 
binnen en spelen de kinderen boven. 

  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van individuele kinderen 
(Kennis babyfase) 
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt. 
Beroepskrachten prikkelen de zintuigelijke manier van ontwikkelen van baby's door 
spelmateriaalkeuze en manier van aanbieden. 

  
Observatie: 
In de baby-/dreumesgroep gaat een beroepskracht met de dreumesen naar buiten. De andere 
beroepskracht blijft binnen met twee baby’s die op bed liggen en eentje die wakker is. De baby ligt 
op het kleed in de afgeschermde babyruimte en krijgt twee verschillende speeltjes: een wat harder 
vliegtuigje en een zachte rammelaar. Beide legt de beroepskracht net buiten zijn bereik. 

  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 

De kinderen zijn deel van de groep 
(Positieve sfeer) 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 

  
Observatie: 
De speelruimte bij de baby-/dreumesgroep is rustig ingericht. Er is een thema-tafel ingericht op 
het thema van dat moment. Er zijn vertelplaten en foto’s die het thema verbeelden en de eerste 
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knutselwerkjes passend bij het thema hangen al aan de muur. Kinderen zien hun eigen werk en 
voorwerpen en plaatjes die gedurende de dag weer terugkomen in verhalen of kringgesprekjes. 

   
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 

(uitleg en instructie) 
De beroepskrachten leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij 
welke situatie hoort in termen van wat wèl mag. 
  
Observatie: 
Als kinderen geknutseld hebben worden de kinderen niet aangezet tot opruimen door te vertellen 
wat anders niet kan (‘eerst opruimen, anders kun je niet…’), maar wordt de aandacht gelegd op 

wat kinderen daarna kunnen doen, wanneer zij opgeruimd hebben . (‘als je hebt opgeruimd, mag 
je daarna…’) 
  
Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 

 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Van alle in het kindercentrum aanwezige beroepskrachten is de Verklaring omtrent het gedrag 
gecontroleerd. Zij waren alle na 1 maart 2013 afgegeven en voor aanvang van de werkzaamheden 
overgelegd. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's van alle aanwezige beroepskrachten is gecontroleerd. Deze voldeden. 
 
 

Opvang in groepen 

 
Bij De Kinderkamer zijn er twee groepen: een baby-/dreumesgroep en een peutergroep. Bij deze 
stamgroepen zijn vaste leidsters aanwezig, in ieder geval één per dag. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
In de baby-/dreumesgroep waren op moment van inspectie zeven kinderen aanwezig in de leeftijd 
van 0 t/m 2 jaar. Hierbij waren twee beroepskrachten ingezet. Dit voldoet. 
  
In de peutergroep waren op moment van inspectie zeven kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3 
jaar aanwezig. Hierbij was een beroepskracht ingezet. Dit voldoet. 

  
Er was voor elke groep ook een extra beroepskracht aanwezig, voor overbrugging van de eerste en 
tweede dienst, als er al vroeg veel kinderen aanwezig zouden zijn. Daarnaast zijn zij ook de 
pauzevervanging, wanneer de ingeroosterde beroepskrachten pauze nemen. 
En bij de peutergroep was boventallig een Intern Begeleider aanwezig. Zij is er twee ochtenden in 

de week. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt Nederlands gesproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. J. van Herwijnen) 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Arbeidscontracten 
  Plaatsingslijsten 

  Presentielijsten 
 1ratio.nl (ter plekke geraadpleegd) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Vierogenprincipe 
 
In het kinderdagverblijf zijn overal doorkijkjes, ramen aanwezig. Op de eerste verdieping is de 
slaapruimte voor de peuters, daar is een camera aanwezig. In de groepsruimte is een monitor. De 
houder heeft hiermee de opvang op zodanige wijze georganiseerd, dat alle beroepskrachten tijdens 

hun werk gezien of gehoord kunnen worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 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) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 

ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 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 houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 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) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 

vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 

dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 

de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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) 

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 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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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 

specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kinderkamer 

Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Lingewaal BV 

Adres houder : Mildijk 109 
Postcode en plaats : 4214DR VUREN 
KvK nummer : 30244409 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel 
Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501BC NIJMEGEN 
Telefoonnummer : 0344-698700 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Kalisvaart 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lingewaal 

Adres : Postbus 1014 
Postcode en plaats : 4147ZG ASPEREN 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-08-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 04-08-2015 
Zienswijze houder : 11-08-2015 

Vaststelling inspectierapport : 25-08-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-08-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-08-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 08-09-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste inspecteur, 
  
Met plezier hebben we u als team rondgeleid op onze locatie KDV De Kinderkamer, aan de Mildijk 

in Vuren. 
We hebben kennis genomen van uw observaties en conclusies m.b.t. deze locaties en zijn het 
geheel eens met uw rapport. 
  
We vinden het fijn om te merken dat onze inspanningen o.a. m.b.t. transparantie, structuur voor 
de kinderen, onze positieve pedagogische praktijk e.d. door u zijn opgemerkt. 
  

Met vriendelijke groet, 
  
Jacqueline van Herwijnen 
  

Kinderdagverblijf, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkamer 

 
 

 

 


