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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 kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle eisen zijn beoordeeld. In ieder 

geval de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld en een aantal 

praktijk eisen. 

Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 de pedagogische praktijk 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker) 

 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling) 

 stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen). 

 

Beschouwing 

Bevindingen op hoofdlijnen  

Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat het KDV voldoet aan de getoetste 

voorwaarden. 

 

Korte beschrijving van het kinderdagverblijf (KDV)  

KDV De Kinderkamer in Vuren is gevestigd in een eigen pand (omgebouwde woning) aan de Mildijk 

109. Op deze locatie wordt opvang geboden aan twee groepen; een baby/dreumesgroep (0-3 jaar) 

en een peutergroep (2-4 jaar). Het KDV maakt onderdeel uit van Kinderopvang Lingewaal BV. Deze 

organisatie biedt in Vuren, Herwijnen en Gorinchem opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

(KDV) en 4-13 jaar (BSO). De organisatie heeft tevens een KDV groep waar alleen peuters (2-4 

jaar) worden opgevangen. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Tijdens de voorgaande inspectie onderzoeken zijn geen tekortkomingen geconstateerd.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de organisatie brede beleidszaken beschreven 

zijn. Daarnaast is er per opvanglocatie een specifiek pedagogisch werkplan dat toegeschreven is op 

die locatie. 

 

Handelen volgens het pedagogisch beleidsplan 

Het pedagogisch werkplan komt jaarlijks aan de orde in het teamoverleg. 

De beroepskracht geeft aan dat zij hun visie mogen geven op zaken die in het beleid beschreven 

staan. Veranderingen in het beleid worden door de manager doorgevoerd.  

Pedagogische praktijk 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.  

Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

van GGD GHOR Nederland.  

 

Het onderzoek vond plaats tijdens een ochtend op de twee groepen. De kinderen speelden vrij in 

de ruimte terwijl andere kinderen uit bed werden gehaald.  

 

Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen. Voor de beschrijving van deze doelen zie het overzicht van de inspectie-

items in het laatste hoofdstuk. Hieronder volgen enkele voorbeelden die zijn gezien tijdens de 

observatie.  

 

Waarborgen emotionele veiligheid 

Gedurende de observatie is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.  

 

Individuele aandacht                                            

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. 

Wanneer kinderen verschoond worden praat de beroepskracht op vriendelijke wijze tegen de 

kinderen. Ze geeft het kind een knuffel wanneer het een schone broek heeft gekregen. Ze 

benoemd alle handelingen die uitvoert waardoor ze steeds in contact blijft met het kind.  Daarbij 

geeft ze het kind complimentjes dat het kind het goed heeft gedaan.  

Bijvoorbeeld: "Zo nu gaan we een schone luier aan doen, kan je allemaal plasjes in doen."Ik ga je 

aan tafel zetten, je speentje wegleggen. "Zullen we die even over je tuigje heen doen?" 

 

Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
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Energie en sfeer                             

Tijdens de observatie op de eerste verdieping van de locatie ziet de toezichthouder dat de kinderen 

zich op hun gemak voelen. Er is sprake van een ontspannen sfeer. Tijdens de observatie is 

duidelijk zichtbaar dat de kinderen zich emotioneel veilig voelen. Gezien is dat de kinderen zich vrij 

bewegen door de groepsruimte en er is sprake van een leuke interactie tussen de kinderen en de 

aanwezige beroepskracht. 

 

Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden 

Gedurende de observatie is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd.  

 

Regie voeren                                                        

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 

betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 

wederhoor’. 

Wanneer kinderen onderling een onenigheid hebben en een kind huilt gaat de beroepskracht naar 

de kinderen toe. Ze gaat door de knieën en vraagt de twee kinderen wat er aan de hand is. Het 

kind krijgt de kans om te zeggen wat er is gebeurd. De beroepskracht legt aan het andere kind uit 

dat wat het heeft gedaan niet fijn is voor het andere kind. "kijk X heeft pijn en moet huilen, dat is 

niet fijn. Zeg je even sorry tegen X, want hij heeft verdriet". "Hoor je dat Y sorry heeft gezegd, hij 

zal het niet meer doen".  

 

Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving 

Tijdens de observaties de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

 

Grenzen en afspraken                                      

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn.  

Wanneer kinderen ongewenst gedrag vertonen reageert de beroepskracht op duidelijke wijze: 

"Wat gebeurd er als je gooit? Juist dan kan het op iemands hoofd komen en dat doet pijn."  

"X en Y niet rennen op de groep, buiten mogen we rennen".  

 

Conclusie pedagogische praktijk 

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de beroepskrachten 

die tijdens de inspectie aanwezig waren op de groep.  

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 

De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en 

gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden. 

 

Er worden momenteel geen stagiaires, vrijwilligers of beroepskrachten in opleiding ingezet op het 

kindercentrum.   

 

Conclusie  

De verklaring omtrent het gedrag en inschrijving in het personenregister kinderopvang van de 

personen in de steekproef voldoet aan de eisen. 

Opleidingseisen 

Passende opleiding beroepskrachten  

De beroepskrachten in de steekproef en de beleidsmedewerker en coach, beschikken over een 

passende opleiding volgens de meest recente cao Kinderopvang.  

  

Conclusie opleidingen  

De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker hebben een passende opleiding volgens de 

meest recente cao Kinderopvang.  

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De 

steekproef betreft de dag van de inspectie. 

 

Baby groep, 3 beroepskrachten:  

2 x 0 jaar 

4 x 1 jaar 

 

Peutergroep: 2 beroepskrachten 

16 x 2-4 jaar.  

 

Inzet beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs 
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Op dit moment worden er geen beroepskrachten in opleiding en/of stagiaires ingezet als 

beroepskracht. 

 

Conclusie 

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in stamgroepen 

Volgens het pedagogisch beleid  is de indeling in stamgroepen/basisgroepen op het kindercentrum 

als volgt: 

 

Baby/dreumesgroep; 0-3 jaar maximaal 16 kinderen 

Peutergroep: 2-4 jaar maximaal 16 kinderen. 

 

Tijdens de inspectie is gezien dat alle kinderen in de eigen stamgroep worden opgevangen.  

 

Conclusie 

Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groepen) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (dag van inspectie) 

 Personeelsrooster (dag van inspectie) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 
 

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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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) 

 
 

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 de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

10 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-10-2022 

De Kinderkamer te Vuren 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Kinderkamer 

Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Lingewaal BV 

Adres houder : Mildijk 109 

Postcode en plaats : 4214 DR Vuren 

KvK nummer : 30244409 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Jansen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : West Betuwe 

Adres : Postbus 112 

Postcode en plaats : 4190 CC Geldermalsen 

 

Planning 

Datum inspectie : 04-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 18-10-2022 

Zienswijze houder : 27-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 27-10-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Geachte inspecteur, 

  

Hartelijk dank voor uw bezoek aan ons kinderdagverblijf in Vuren. We vinden het fijn om terug te 

lezen dat de beroepskrachten de kinderen respecteren zoals ze zijn, er een ontspannen sfeer 

heerst en de kinderen zich emotioneel veilig en op hun gemak voelen. 

  

De Kinderkamer heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan! We werken dagelijks met een 

fantastisch team om deze kwaliteit te waarborgen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Karin de Groot 

 

 

 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Pedagogische praktijk
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Opleidingseisen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Pedagogische praktijk

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Opleidingseisen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

