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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 24 februari 2015 is kinderdagverblijf de Kinderboerderij te Harreveld in opdracht van de 

gemeente Oost Gelre bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 

 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 

  
  
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf de Kinderboerderij is een dagopvang voor maximaal 24 kinderen van 0-4 jaar. 
Er zijn twee groepen: 

 de babygroep van maximaal 8 kinderen 0-2 jaar 
 de dreumes/peutergroep maximaal 16 kinderen 2-4 jaar. 
  
  
Inspectiegeschiedenis: 

  
Uit de inspectie van 2014 zijn de volgende aandachtspunten besproken:  

  
 Het toezicht in de toiletruimte van de peuters. Bij gebruik van het toilet wordt de deur door 

middel van een deurstopper opengezet. (vierogenprincipe) 
 De beroepskrachten hebben een bijscholing gevolgd ( september 2014) op het gebied van de 

meldcode kindermishandelingen en huiselijke geweld. 
  
De houder heeft op adequate wijze deze aandachtspunten aangepakt. 

  
  
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. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld in november 2014. 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk zijn het pedagogisch beleidsplan en de 
huisregels gecontroleerd op inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de observatie. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Op dinsdag 24 februari 2015 zijn er 10 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig. 
  

Emotionele veiligheid; 
De kinderen hebben op hun opvangdag vaste en vertrouwde andere kinderen in de groep. Voor de 
baby's zijn altijd vertrouwde gezichten van beroepskrachten. Het welbevinden van de kinderen 
is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen bezig met hun spel. In de poppenhoek of op de 

speelmat met de auto's en blokken. Enkele kinderen zitten bij de beroepskracht op de grond en 
luisteren naar een verhaaltje dat wordt voorgelezen. 
  
Persoonlijke competentie; 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Een van de 
beroepskrachten gaat een luiertaart (kraamcadeau ) maken met de kinderen en ondertussen wordt 

er gezellig gekletst. Regelmatig worden er complimentjes gegeven. 
  
Sociale competentie;   

De beroepskrachten moedigen interactie tussen de kinderen aan. Zij helpen kinderen om contact te 
maken met elkaar. Tijdens het eten en drinken wordt een spelletje gespeeld. De kinderen moeten 
kijken en de naam leren benoemen van het kind dat naast hun zit. Ook worden er liedjes 
gezongen, waarbij kinderen gestimuleerd worden om mee te zingen.   

  
Overdracht van normen en waarden; 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen. Het dagprogramma heeft vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen 
weten welk speelgoed ze zelf mogen pakken. 
  

  
Voorschoolse educatie 
 

De voorschoolse educatie (VVE) omvat per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het 
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Voor de voorschoolse educatie wordt gebruik gemaakt van Startblokken 
Basisontwikkeling. Verder zijn de beroepskrachten bezig met het planmatig werken rekenen en 

taal. 
  
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. 
  
De beroepskrachten zijn in het bezit van een getuigschrift VVE startblokken, basisontwikkeling.  
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Karnebeek) 
  Interview anderen (de beroepskrachten) 

  Observaties (vrij spelen, binnen en buiten, knutselen, eten en drinken, verschonen) 
  Pedagogisch beleidsplan (november 2014) 
  VVE-certificaten 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie 2014/2015) 
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Personeel en groepen 

 
 

Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kind-ratio zijn gecontroleerd door middel van roosters en presentielijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
  
Op de locatie blijkt dat de houder, haar partner en alle beroepskrachten en stagiaires in het bezit 
zijn van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de voorwaarden 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
  
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 

Opvang in groepen 
 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. De roosters zijn inzichtelijk.  
  
Op dinsdag 24 februari zijn de twee groepen samengevoegd. Er zijn 5 kinderen en 1 beroepskracht 
ziek gemeld. In overleg met de ouders van de twee kinderen in de babygroep is besloten om de 
twee baby's met hun vaste beroepskracht samen te voegen in de peutergroep. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

  
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. 
  
Op dinsdag 24 februari 2015, zijn er 10 kinderen 0-4 jaar en 3 beroepskrachten aanwezig. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Karnebeek) 
  Interview anderen (de beroepskrachten) 

  Observaties (vrij spelen, binnen en buiten, knutselen, eten en drinken, verschonen) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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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) 

Voorschoolse educatie 

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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht 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 beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt dat 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 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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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) 

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) 

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 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Kinderboerderij 

Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Karin Geertruida Johanna Karnebeek-Harbers 
Website : n.v.t. 

KvK nummer : 09103346 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. A. Olthof 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oost Gelre 
Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 

 
Planning 
Datum inspectie : 24-02-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 05-03-2015 
Zienswijze houder : 06-03-2015 
Vaststelling inspectierapport : 09-03-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 09-03-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-03-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 12-03-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Ik kan mij helemaal vinden in het rapport. 
Ik maak geen gebruik om een zienswijze in te dienen. 
Ik wil u bedanken voor uw positieve inbreng. 

  
Met vriendelijke groeten: 
Karin Karnebeek 
KDV De Kinderboerderij 

 
 

 

 


