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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 kindercentrum heeft een verkorte praktijk inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn 
beoordeeld. 
  
 

 
Beschouwing 
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Peutergroep De Kinderkamer in Vuren is gevestigd in een noodgebouw samen met de BSO van 
dezelfde houder. Het is de bedoeling dat men in 2017 gaat verhuizen naar de brede school die nu 
gebouwd wordt. 
De peutergroep is op dinsdag, woensdag en donderdagochtend open voor maximaal 14 kinderen in 
de leeftijd van 2-4 jaar oud. 
Peutergroep De Kinderkamer is geen officiële VVE locatie maar op deze locatie worden wel 
kinderen begeleid met een VVE indicatie. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
2015 Jaarlijks onderzoek 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open en ontspannen sfeer op de peutergroep tijdens de inspectie.  
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden. 
  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Peuteropvang De kinderkamer heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan. 
  
Voor deze verkorte inspectie is het beleid voor het signaleren en doorverwijzen beoordeeld. 
  
Signaleren en doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen 
en toerusting en ondersteuning beroepskrachten voor de taak van signaleren en doorverwijzen is 
terug te lezen in het algemeen pedagogisch beleidsplan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
Voor observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (0 tot 
4 jaar / 4 tot 12 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015). 
Er is geobserveerd op de groep tijdens het vrij spelen, het eten en drinken en knutselen.  
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid 
van het kindercentrum en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet. De 
bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument 
(schuin gedrukt) en voorbeelden uit de waargenomen praktijk. 
  
  
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. 
Uit interview met de beroepskracht blijkt dat het pedagogisch beleidsplan regelmatig besproken en 
dat aan hun input gehoor wordt gegeven. 
  
  
  
Waarborgen emotionele veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Observatie: 
In de groep hangt een aangename sfeer. Kinderen vermaken zich zichtbaar. 
  
  
De beroepskrachten communiceren met kinderen 
Observatie: 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen.  
 
 
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van een persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Observatie: 
Een beroepskracht loopt naar een kindje toe die snel door de groep heen loopt, de beroepskracht 
gaat door haar knieën en zegt; " Waar gaat F spelen?". De beroepskracht en F lopen naar het 
speelplanbord toe en kiezen samen uit waar F gaat spelen. F hangt zijn naamkaartje op het 
speelplanbord. 
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Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van een sociale competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Observatie: 
De beroepskrachten laten kinderen in diverse hoeken met elkaar samen spelen. De 
beroepskrachten nemen in elke hoek even een kijkje en moedigen kinderen aan in hun samen spel. 
De beroepskracht loopt naar een drie kinderen toe die al een tijdje met de auto's in de autohoek 
aan het spelen zijn en zegt: "wat zijn jullie lekker aan het spelen". 
  
 
  
Observatie: 
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en of tot taalverrijking. 
Kinderen mogen na het drinken en het eten van een koekje zelf een boekje uit de boekenkast 
pakken om te gaan lezen aan tafel. 
De beroepskracht zegt tegen een jongetje dat geen boekje gaat pakken:"pak maar een boekje". 
"Ken je dikkie dik, poesje miauw". 
Even later wordt er ook nog een boek door de beroepskracht voorgelezen. 
  
  
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Observatie: 
Een paar kinderen rennen door de groepsruimte heen. De beroepskracht spreekt de kinderen aan 
en zeg: "A ziet dat jullie rennen! Rennen doen we buiten, anders gaan jullie vallen. 
  
  
  
  
Conclusie pedagogische praktijk: 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de vier basisdoelen 
gewaarborgd zijn. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (groepsruimte) 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Ten tijde van het inspectiebezoek is de verklaring omtrent gedrag van één van de twee 
beroepskrachten gecontroleerd, deze VOG is in orde bevonden. 
Van de andere beroepskracht is eerdere inspectie dit jaar haar verklaring omtrent gedrag 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Van één van de twee aanwezige beroepskrachten is de beroepskwalificatie gecontroleerd tijdens de 
inspectie, deze is in orde bevonden. 
Van de andere beroepskracht is de beroepskwalificatie tijdens een eerdere inspectie dit jaar 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Op peuterspeelzaal De Kinderkamer worden maximaal 14 kinderen opvangen in de leeftijd van 2-4 
jaar oud.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van de inspectie zijn er 13 kinderen met twee beroepskrachten, dit voldoet. 
Uit de kindaanwezigheidgegevens en tijdens interview met de beroepskrachten blijkt dat er ten alle 
tijden voldoende beroepskrachten aanwezig zijn gezien het aantal kinderen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskracht) 
  Diploma's beroepskrachten (beroepskracht) 
  Plaatsingslijsten (oktober 2016) 
  Presentielijsten (oktober 2016) 



 

7 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-10-2016 

Peuteropvang De Kinderkamer Vuren te VUREN 

 

Ouderrecht 

 
  
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder is aangesloten bij de erkende geschillencommissie. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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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 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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang De Kinderkamer Vuren 
Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Lingewaal BV 
Adres houder : Mildijk 109 
Postcode en plaats : 4214DR VUREN 
KvK nummer : 30244409 
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 :  L Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lingewaal 
Adres : Postbus 1014 
Postcode en plaats : 4147ZG Asperen 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2016 
Zienswijze houder : 10-11-2016 
Vaststelling inspectierapport : 16-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
Zienswijze: 
  
  
Geachte inspecteur, 
  
Onlangs hebben we u met plezier ontvangen in Peuteropvang De Kinderkamer in Vuren. We 
waarderen het prettige contact en hebben inmiddels kennisgenomen van uw rapportage. 
We hebben geen onjuistheden in het rapport kunnen constateren. We gaan dan ook geheel 
akkoord met uw bevindingen en vinden het fijn te lezen hoe u onze inzet ook voor de peuters in 
Vuren waardeert. 
We heten u binnenkort van harte welkom op onze nieuwe locatie voor peuteropvang, in de Brede 
School in Vuren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Jacqueline van Herwijnen 
  
  
Kinderdagverblijf, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkamer 
  

 
 
 

 


