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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 10-7-2017 is KDV Stichting de Achthoek in opdracht van de gemeente Oost Gelre bezocht voor 

een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
  
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

- Pedagogische praktijk 
- Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
- Groepsgrootte 

- Beroepskracht-kind-ratio 

 

 
Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
Het kinderdagverblijf is gevestigd in een grotendeels leegstaand pand. Er zijn twee groepsruimtes 
en een buitenruimte beschikbaar voor het dagverblijf, er is een baby en een peutergroep. 
 

Inspectiegeschiedenis 
Bij de laatste inspectie werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Ook bij deze inspectie wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
- waarborging emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 

- overdracht van normen en waarden 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
  

Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de niet vooraf aangekondigde inspectie is het net zomervakantie, het is mooi weer. 
Er worden door de vakantie iets minder kinderen dan anders opgevangen, er zijn op beide groepen 
2 beroepskrachten aan het werk.  
  
Bij het begin van de inspectie gaan de kinderen van de babygroep net naar de bakker om brood te 

halen. In deze groep heeft de observatie plaatsgevonden bij het buiten spelen en eten tussen de 
middag. In de peutergroep is alleen buiten een observatie gedaan, bij deze groep is bij de laatste 
inspectie in december uitgebreid geobserveerd. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 

daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
De beroepskrachten zijn actief met de kinderen bezig. Zij maken opmerkingen die betrekking 

hebben op het spel van de kinderen. Bij gevaarlijk spel grijpen de beroepskrachten in, er is niet 

veel dat hen ontgaat. 
  
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. 
De kinderen rijden enthousiast rondjes met de fiets of spelen met zand dat voor de zandbak ligt. 

Alle kinderen doen wat, rustige en drukke activiteiten. 
 
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
  
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. 
Bij het eten kiezen de kinderen welke slab ze om willen. Een meisje begint daar spontaan mee en 

andere kinderen doen haar na. Zij heeft voorkeur voor de "Hello Kitty"slab, de beroepskracht gaat 
op haar initiatief in. Een jongetje schudt nee wanneer de beroepskracht niet begrijpt welke hij wil 

hebben en wijst naar een blauwe en zegt "die die". 
De kinderen kiezen wat zij op brood willen hebben, de keuze is smeerworst of smeerkaas. Na de 
eerste boterham pakt de beroepskracht het zoete beleg, met armpjes omhoog roepen 3 kinderen 
tegelijk "ja, ja". 
  

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
Er zijn diverse speelplekken, binnen en buiten. Er zijn fietsjes voor verschillende 
ontwikkelingsfasen, van loopfiets tot fiets zonder zijwielen. 
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
  
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.  
Voor het eten wordt gezongen, de meeste kinderen doen mee, de baby’s luisteren en kijken. De 
kinderen doen gedrag van elkaar na, reageren enthousiast en de beroepskrachten gaan op hun 
opmerkingen in. De sfeer is ontspannen. 
  
 
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 

  
Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; er is geen sprake van discriminatie of 

uitsluiten. Kinderen mogen zijn wie zij zijn. 
De beroepskrachten geven alle kinderen aandacht, ook de stille kinderen. Zij betrekken de 
kinderen bij alles wat zij doen door er gesprekjes over te voeren. 
  

Conclusie 
Uit de observatie is de conclusie getrokken, dat ten aanzien van de pedagogische basisdoelen, aan 
de voorwaarden wordt voldaan. 
  
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

 
Deze locatie is geregistreerd met een VE (voorschoolse educatie) aanbod. 
Alle beroepskrachten zijn hiervoor opgeleid. 

  
In het programma worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd bv taalontwikkeling, 
ontwikkeling van het rekenen en wordt aandacht besteed aan zelfbeeld/identiteit, zelfstandigheid 
en gedrag/sociale vaardigheden. 

  
Er is een map waarin de thema's zijn uitgewerkt en wat behandeld is, is hierin aangegeven. 
Er wordt net gestart met een nieuw thema, "de zomer". Eén van de beroepskrachten is daarvoor 
speelgoed en voorwerpen aan het klaarleggen, ze maakt een speelhoek met zwembadje en andere 
voorwerpen en speelgoed die bij het thema passen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, 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 

 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 
aanwezige beroepskrachten is het VOG beoordeeld. 
 

Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag, blijkt dat de aanwezige beroepskrachten 
in het bezit zijn van een VOG dat voldoet aan de voorwaarden. 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 

aanwezige beroepskrachten is het diploma beoordeeld. 
  
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt, dat de beroepskrachten in het 

bezit zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 

Opvang in groepen 
 
Tijdens de inspectie worden 5 kinderen in de babygroep en 10 kinderen in de peutergroep 
opgevangen. Dit voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Beide groepen worden geleid door twee beroepskrachten, dit voldoet ook aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 

kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting de Achthoek Kinderopvang 

Aantal kindplaatsen : 27 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting de Achthoek Kinderopvang 
Adres houder : Varsseveldseweg 8 

Postcode en plaats : 7131 BJ Lichtenvoorde 

KvK nummer : 54822491 
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 :  Mevr M. Tabak 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oost Gelre 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
 

Planning 
Datum inspectie : 10-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-07-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


