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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. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Het Schovenhofje maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Kindcentrum 

Putten. 

Het kinderdagverblijf heeft beschikking over drie groepsruimten met een ruime buitenruimte naast 

het gebouw. In de buitenruimte zijn ook kippen, konijnen in hokken aanwezig. 

Iedere groep beschikt over een aparte eigen ruimte. Op de benedenverdieping is een gezamenlijke 

verschoonruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Jaarlijks onderzoek 2017 

April; Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Jaarlijks onderzoek 2018 

Juni; Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen; 'personeel en groepen' en 

'veiligheid en gezondheid'. 

 

Nader onderzoek 2018 

Oktober: De geconstateerde overtredingen zijn hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

Jaarlijks onderzoek 2019 

17 juni 2019; Er wordt niet voldaan aan een aantal kwaliteitsvoorschriften binnen de domeinen 

"pedagogisch klimaat" en "personeel en groepen". 

 

Nader onderzoek 2019 

24 september 2019; De geconstateerde overtredingen zijn hersteld, er wordt voldaan aan de 

voorwaarden. 

 

jaarlijks onderzoek 01-12-2020 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

In 2021 heeft er vanwege covid 19 geen onderzoek plaatsgevonden. 

 

Huidige bevindingen 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Nadere toelichting is in het rapport te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan aangeleverd Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum 

Putten, versie januari 2022. 

 

In het pedagogisch beleidsplan worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven: 

• Het bieden van emotionele veiligheid. 

• Kinderen uitdagen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

• Kinderen begeleiden in hun sociale ontwikkeling. 

• Kinderen laten kennis maken met de normen en waarden. 

• De ontwikkeling van uw kind. 

• Observatie en signalering. 

• Stimulering van de ontwikkeling. 

• Communicatie met ouders. 

• Als uw kind iets extra’s nodig heeft. 

• Overdracht naar de basisschool en de BSO. 

 

Conclusie 

KDV Het Schovenhofje beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat de verplichte elementen 

bevat waardoor deze voldoet aan de eisen uit de wet Kinderopvang. 
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Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR 

Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, van twee aspecten wordt de 

observatie hieronder beschreven. 

 

De observatie vindt plaats op een maandagochtend. 

 

A. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden.  

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 

functioneren in een veranderende omgeving; 

Respectvolle intimiteit                                           

De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. 

Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk 

contact. 

Op de babygroep wordt er geknuffeld met de kinderen.  

Tijdens het verschonen is er lichamelijk contact door een aai over de wang of over het hoofd. 

Ook wordt er met de kinderen gesproken tijdens het verschonen. 

De kinderen worden aangekleed om naar buiten te gaan. 

 

Contact/affectie                                                    

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. 

De beroepskrachten zijn in de weer met de kinderen. 

Op de dreumes groep zitten de beroepskrachten samen met de kinderen op de grond in de kring. 

Ze gaan een liedje zingen en een verhaal voorlezen. De kinderen worden erbij betrokken. 
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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; 

Aanmoedigen onderling contact                           

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. De kinderen 

zijn buiten aan het spelen en de kippen gaan gevoerd worden. 

De beroepskracht betrekt de kinderen hierbij, eenieder krijgt een opdracht om samen de kippen 

eten te geven. 

 

Positieve sfeer                                                   

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. De kinderen worden ook aangesproken op een leuke manier zodat het niet 

dwingend overkomt. De kinderen begrijpen het, en de sfeer is ook zichtbaar en voelbaar positief. 

 

Conclusie: 

De houder biedt verantwoorde dagopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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 

De tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten zijn gecontroleerd in het personenregister 

kinderopvang. 

De gecontroleerde beroepskrachten zijn allen ingeschreven en gekoppeld in het personenregister 

kinderopvang. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften omtrent verklaring omtrent gedrag en 

personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

De houder heeft de beroepskwalificaties opgestuurd naar de toezichthouder. 

 

Van de aanwezige beroepskrachten op de groepen die zijn geïnspecteerd zijn de volgende 

documenten opgestuurd: 

• Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 

• Sociaal pedagogisch werker niveau 3 

• Sociaal cultureel werker niveau 4 

• Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de opleidingseisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er zijn drie groepen actief en twee groepen geïnspecteerd vanwege corona. 

De peutergroep (2-4 jarige) zijn 13 kinderen en 2 beroepskrachten met een stagiaire. 

Op de 2e groep (groepen hebben geen namen) zijn 9 kinderen (1-2 jaar) met twee 

beroepskrachten 

 

conclusie: 

Er wordt voldaan aan de wettelijke eis. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is sprake van 3 stamgroepen; de Babygroep, de Dreumesgroep en de Peutergroep.  

Alle stamgroepen hebben een eigen stamgroepruimte. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Het Schovenhofje 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Putten 

Adres houder : Rimpelerweg 2 

Postcode en plaats : 3882 NK Putten 

KvK nummer : 08113145 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 07-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-02-2022 

Zienswijze houder : 21-02-2022 

Vaststelling inspectierapport : 21-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 24-02-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Bedankt voor het duidelijke rapport en de mooie omschrijving van de dagelijkse praktijk op KDV 

het Schovenhofje. Wij zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er 

iedere dag hard aan om de kwaliteit op onze locatie te waarborgen en te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 


