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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
KDV De Rhijnsberg kent een babygroep, een dreumes- en een peutergroep. Er is een aangename
sfeer in de groepen ten tijde van het onaangekondigde locatiebezoek. De meeste kinderen tonen in
hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen.
Inspectiegeschiedenis
•
Jaarlijks onderzoek 2016: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd
•
Jaarlijks onderzoek 2017: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd
•
Jaarlijks onderzoek 2018: er is een tekortkoming geconstateerd op het domein Personeel en
groepen
•
Jaarlijks onderzoek 2019: er zijn overtredingen binnen het domein Veiligheid en gezondheid.
Na herstelaanbod is binnen de onderzoeksperiode herstel doorgevoerd.
•
Jaarlijks onderzoek 2021: er zijn overtredingen binnen het domein Personeel en groepen; inzet
van pedagogisch beleidsmedewerkers.
Huidige bevindingen
Hoewel de tekortkoming van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is hersteld, is
het beleid rondom veiligheid en gezondheid niet geheel op orde.
In het rapport worden de bevindingen nader toegelicht.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Op de website hebben ouders inzage in het pedagogisch beleidsplan (oktober 2021) en het
aanvullende informatieboekje van deze locatie.
Pedagogische praktijk
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet
kinderopvang).
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden. In de uitwerking van het rapport worden twee, drie of vier aspecten uit
de observatie nader uitgeschreven. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is
toegezien:
A. Er wordt 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. Dit gebeurt zodanig dat 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;
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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.
Observatie aspect A:
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen
De meeste beroepskrachten werken al een aantal jaren vast op de locatie en zijn een vertrouwd
gezicht voor de kinderen. Tijdens de observatie wordt waargenomen dat aan een nieuw kindje
extra aandacht wordt besteed. Hij ontvangt uitleg over de gang van zaken en wat er van hem
verwacht wordt. De steun biedt hem houvast en de motiverende woorden helpen hem bij zijn
vertrouwen. De beroepskrachten zijn sociaal in hun gedrag naar anderen en geven het goede
voorbeeld.
Observatie aspect B:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Voor de baby's is op de buitenspeelplaats een grondbox neergelegd. De kleinsten kunnen op een
zachte mat rollen en kruipen en staan in verbinding met de groep. Om de mat zijn houten panelen
geplaatst voor de veiligheid en er boven hangt een zeildoek waardoor de baby's niet worden
blootgesteld aan de felle zonnestralen.
Bij de peutergroep worden de kinderen uitgedaagd met activiteiten die door de beroepskrachten
zijn geïnitieerd. Deze activiteiten passen binnen het thema dat past bij de ontwikkelingsfase. De
kinderen mogen een trekker op een vel papier plakken met lijm. De vormen en kleuren worden
besproken en ook krijgen de kinderen ondersteuning in hun motoriek.
Naast de aangeboden activiteiten is in de groepsruimte gezorgd voor educatieve plaatsen zoals een
tafel waarop boekjes zijn klaargelegd. Waargenomen is dat de kinderen spontaan een boekje
openslaan en rustig gaan 'lezen'. Daarnaast is tijdens de observatie gezien dat een kind intensief
een spoorbaan bouwt. De beroepskracht reikt nieuwe onderdelen aan, stimuleert zijn bouwlust,
geeft complimenten en legt uit hoe hij alles weer op kan ruimen.
De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er
plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (met de beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Website
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Er wordt voldaan aan de voorschriften die gelden ten aanzien van de VOG en registratie PRK.
Opleidingseisen
De op locatie aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleidingsachtergrond.
Van beide functionarissen die verantwoordelijk zijn gesteld als pedagogisch
beleidsmedewerker/coach is een afschrift van het beroepsdiploma's ingezien waarmee aan de
kwalificatie-eisen wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kind ratio geborgd.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Alle kinderen zijn geplaatst in een vaste stamgroep.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (met de beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het beleid Veiligheid & Gezondheid van deze locatie is niet actueel. De houder is zich er van bewust
dat dit beleid jaarlijks dient te worden geëvalueerd met het team om actueel te blijven. Dit is
echter nagelaten.
Door het team te betrekken bij het veilgheids- en gezondheidsbeleid is de kans op borging het
grootst.
Bij de observatie op de buitenspeelruimte is geconstateerd dat er een zogeheten 'Little Tikes'
glijbaantje staat. De houder is er op geattendeerd dat dit plastic buitenspeelgoed voor
privédoeleinden is gefabriceerd en niet geschikt is voor bedrijfsmatig grootschaliger gebruik. De
houder zegt toe de glijbaan te verwijderen.
Een ander opvallend aspect is besproken met het team en de leiding. Het betreft de buitenbox voor
de baby's. Er zijn geen afspraken op schrift vastgelegd over de reiniging van de mat. Op welke
wijze en hoe vaak.
Genoemde bevindingen komen voort uit een steekproefsgewijze observatie. De houder is te allen
tijde verantwoordelijk voor een veilige en gezonde opvangsituatie.
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder
Interview anders namelijk: (met de beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid
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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;
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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.
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 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-05-2022
KDV De Rhijnsberg te Heerde

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )

11 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-05-2022
KDV De Rhijnsberg te Heerde

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV De Rhijnsberg

Website

: http://www.hummelhuis.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000017265215

Aantal kindplaatsen

: 64

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang 't Hummelhuis

Adres houder

: Rhijnsburglaan 7 a

Postcode en plaats

: 8181 XW Heerde

Website

: www.hummelhuis.nl

KvK nummer

: 08053662

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. J. van Marle

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Heerde

Adres

: Postbus 175

Postcode en plaats

: 8180 AD HEERDE
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Planning
Datum inspectie

: 16-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 25-05-2022

Zienswijze houder

: 02-06-2022

Vaststelling inspectierapport

: 02-06-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 02-06-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-06-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 07-06-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Onderstaand de Zienswijze van Kinderopvang ’t Hummelhuis met betrekking tot de inspectie van
KDV de Rhijnsberg.
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
Er is onlangs een nieuwe Beleidsmedewerker aangenomen. Zij gaat als eerste opdracht het
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid actualiseren van 2021 -> 2022. Er hebben zich echter geen
wijzigingen in ruimtes en spelmateriaal voorgedaan. Zodra het Beleid 2022 gereed is wordt dit naar
de GGD verzonden.
In het MT is afgesproken dat dit onderwerp een vast agendapunt bij een Teamvergadering wordt
om het beleid te evalueren.
Engelien Rakhorst
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