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Het onderzoek 
 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van het niet 
voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorschriften geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek op 
d.d. 17-6-2019. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 

alle andere inspectie-items. 
 

Beschouwing 
 

Kinderdagverblijf Het Schovenhofje maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Kindcentrum 

Putten. 
 
Het kinderdagverblijf heeft beschikking over drie groepsruimten met een natuurlijke 
buitenruimte naast het gebouw. Iedere groep beschikt over een eigen ruimte. 
 
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". 
 

Voortgang 
Over de kwaliteitsvoorschriften waar niet aan werd voldaan bij het jaarlijks onderzoek van 17 juni 
2019 heeft de gemeente Putten een herstelafspraak gemaakt met de houder in de vorm van 
een aanwijzing van d.d. 5 augustus 2019.  
 
Op verzoek van de gemeente Putten is een nader onderzoek uitgevoerd. Op 24 september 2019 is 
de locatie bezocht. Vervolgens zijn documenten opgevraagd (pedagogisch beleidsplan, 

personeelsroosters en aanwezigheidslijsten van de kinderen en toestemmingsformulier voor 
opvang in andere stamgroep). Deze zijn tijdig aangeleverd. Naar aanleiding hiervan is er 
telefonisch nog om verheldering gevraagd aan de houder en aan een beroepskracht op locatie. 
 
In dit rapport staan de bevindingen over het doorgevoerde herstel op de onderzochte 
kwaliteitsvoorschriften. 

 

Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat 
voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze. 
 
Huidige bevindingen 
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen om te voldoen aan de 
kwaliteitsvoorschriften. Gebleken is dat houder op alle onderdelen herstel heeft doorgevoerd. 

 
Verder toelichting is te lezen in dit rapport. 
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Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 

 

Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Bij dit nader onderzoek wordt een kwaliteitsvoorschrift getoetst die bij het jaarlijks onderzoek 
van 17-6-2019 niet voldeed: 
• De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. 

 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen. 
  

Pedagogisch beleid 

Bij het jaarlijks onderzoek op 17-6-2019 is vastgesteld dat op het onderdeel afwijken van de 
beroepskracht-kind-rato het afwijken niet gebeurt zoals is beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan. 

 
Dit nader onderzoek 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan digitaal aangeleverd, versie augustus 2019. 
In dit pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven over het afwijken van de 
beroepskracht-kind-ratio: 
Tussen de middag wanneer de meeste kinderen op bed liggen houden de leidsters bij toerbeurten 
pauze. Tussen 12.30 en 14.30 uur is er per groep één leidster aanwezig. De leidster kan dan 

ondersteuning vragen. Ook tussen 8.00 en 8.30 uur en tussen 17.00 en 17.30 uur kan het zijn dat 
wij afwijken van het BKR i.v.m. de start en het einde van de vroege en de late dienst. Op de 
overige momenten wijken wij niet af van het BKR. 
 
Dag van de inspectie 

Bij de inspectie op locatie is het volgende gezien en aan de orde gekomen met betrekking tot de 

dag van de inspectie: 
 
De babygroep zit boven, hier staan twee beroepskrachten. Deze beroepskrachten regelen de 
middagpauze onderling en gaan omstebeurt. Op de dag van de inspectie zijn de beroepskrachten 
van 12.30-13.00 en van 13.00-13.30 met pauze geweest. 
 
Op de begane grond zijn er twee groepen. Op deze twee groepen staan drie beroepskrachten. Deze 

groepen spreken onderling af wie er gaat. Er gaat 1 beroepskracht per keer. Het wisselen van 
beroepskrachten van pauze is gezien tijdens de inspectie. Tevens is gezien dat beide groepen niet 
zijn samengevoegd. De beroepskracht die alleen op de peutergroep staat, is vervangen door een 
beroepskracht van de dreumes/plusgroep op de dag van de inspectie. 
 
De beroepskrachten beneden houden de volgende pauzetijden op de dag van de inspectie aan: 
• 12.30-13.15 

• 13.15-13.45 
• 13.45-14.30 

 
Gebruikelijke gang van zaken rondom afwijken beroepskracht-kind-ratio 
De houder en de beroepskrachten geven aan dat de leidinggevende naar aanleiding van het 
inspectierapport van 17 juni 2019 aan de beroepskrachten vooraf per week heeft doorgegeven hoe 

de pauzes verdeelt moeten worden tussen 12.30 en 14.30 uur. 
 
De beroepskrachten van Kindcentrum Putten zijn altijd een kwartier voor aanvang werktijd op het 
rooster aanwezig en beginnen dan met de werkzaamheden. De eindtijd is in principe conform 
rooster. 
De beroepskrachten van Kindcentrum Putten hebben in principe recht op een uur pauze.  
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Op maandag, dinsdag en donderdag is er een beroepskracht werkzaam van Careander in verband 
met de dreumes/plusgroep. De beroepskracht van Careander heeft recht op maximaal een half uur 

pauze. 
 
De beroepskrachten geven aan dat op de dagen dat er drie beroepskrachten op de begane grond 

werkzaam zijn, de pauzetijden die zijn gehanteerd op de dag van de inspectie gebruikelijk zijn. 
 
Het komt wel eens voor dat op de babygroep op maandag, dinsdag of donderdag toch een 
beroepskracht alleen werkzaam is. De beroepskracht geeft aan dat tijdens de pauzetijden de 
baby's in de groepsruimte van de babygroep blijven. De pauzetijden vinden dan in overleg plaats 
met veelal de peutergroep. Er wordt voor gekozen om de beroepskracht die het meest werkzaam is 
op de locatie de pauze te laten vervangen, dit is veelal de beroepskracht van de peutergroep. 

 
Het komt ook voor dat er op de dreumes-plusgroep en de peutergroep beide twee beroepskrachten 
werkzaam zijn, dan regelen zij de pauzes onderling. Indien er dan 1 beroepskracht op de 
babygroep werkzaam is, vindt de verdeling van de pauzes plaats met veelal de peutergroep. 
 
De beroepskrachten geven aan dat als er drie beroepskrachten op de begane grond werken,  de 

beroepskracht die alleen werkzaam is op een groep (veelal peutergroep) tijdens de pauze wordt 

vervangen door een beroepskracht die op de dreumes-plusgroep werkt. 
 
De beroepskrachten geven aan ervoor te zorgen dat er tussen 12.30 en 14.30 pauze wordt 
gehouden, indien nodig worden pauzes ingekort om dit te bereiken. Dit blijkt ook uit bovenstaande 
informatie die door de beroepskrachten is verstrekt. 
 

De beroepskrachten op de babygroep geven aan de lengte van de pauze in te vullen afhankelijk 
van hoe het met de kinderen gaat op de babygroep. Het komt voor dat zij een half uur pauze per 
persoon nemen in plaats van een uur. 
 
Conclusie: 
Er wordt nu voldaan aan het onderzochte kwaliteitsvoorschrift. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch 30-9-2019) 
• Interview (beroepskrachten op locatie en telefonisch 1-10-2019) 

• Observatie(s) 
• Personeelsrooster (van 2-9-2019 tot en met 24-9-2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie augustus 2019) 

 

Personeel en groepen 
 
Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het jaarlijks onderzoek 

van 17-6-2019 niet voldeden op de volgende onderdelen: 
• kwaliteitsvoorschriften over de beroepskracht-kind-ratio gedurende de uren dat conform het 

pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet (minstens de helft) 
• kwaliteitsvoorschriften over de opvang in stamgroepen 
 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

 
Op de dag van de inspectie 
Tijdens de inspectie zijn de werktijden en de pauzetijden als volgt: 

 

 werktijd pauzetijd 

 beroepskracht 1 babygroep  7.15-16.30 12.30-13.00 

 beroepskracht 2 babygroep  8.00-17.30 13.00-13.30 

 beroepskracht 3 
dreumes/plusgroep 

 9.00-18.00  13.45-14.30 

 beroepskracht 4 peutergroep  8.00-18.00  12.30-13.15 

 beroepskracht 5(careander)  8.30/9.00-16.00 13.15-13.45 

 
 
Daarbij is van belang hoeveel kinderen er per groep zijn en hoeveel beroepskrachten, dit was het 
volgende tijdens de inspectie:  

 

 Aantal kinderen 
 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

Babygroep 
(0-2 jaar) 

8 kinderen 
(4 kinderen van 0 jaar en 

4 kinderen van 1 jaar) 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Peutergroep 
(2-4 jaar) 

8 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

Dreumes- en 

'plus-groep' 
 

 11 kinderen (van 2 en 3 

jaar) 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

 
 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat op de babygroep er zorg voor gedragen is dat er ten minste 
de helft van het conform de beroepskracht-kind-ratio benodigde aantal beroepskrachten is ingezet. 

Ook op de peutergroep en de dreumesgroep is er op de dag van de inspectie voor zorggedragen 
dat minimaal de helft van het conform de beroepskracht-kind-ratio benodigde aantal 

beroepskrachten is ingezet. 
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt ook dat aan het begin van de dag en aan het eind 
van de dag minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten is ingezet. 
Beroepskrachten van kindcentrum Putten zijn altijd een kwartier voor aanvang werktijd aanwezig 

en beginnen dan al. De eindtijd is in principe conform het rooster. 
 
Conclusie: 
Aan de hand van bovenstaande bevindingen en aan de hand van de bevindingen weergegeven bij 
het onderdeel pedagogisch beleidsplan wordt geconcludeerd dat nu aan dit kwaliteitsvoorschrift 
wordt voldaan. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 17 juni 2019 is geconstateerd dat de houder gebruik maakt van 
een ondertekend toestemmingsformulier voor de opvang in een andere stamgroep dan de vaste 
stamgroep van het kind. Er ontbrak echter een omschrijving van de overeengekomen periode 
tussen houder en ouder. Dit toestemmingsformulier is afgeleid van artikel 9, lid 9 uit het Besluit 

kwaliteit kinderopvang: 
 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
stamgroep, bedoeld in het eerste lid, tweede zin, waarbij kan worden afgeweken van het vierde tot 
en met zesde lid. 
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Maandag, dinsdag en donderdag 
Uit het gesprek met de beroepskrachten en de houder blijkt dat er geen samenvoeging van 
stamgroepen meer plaatsvindt gedurende de middagpauzes. 

 
De beroepskrachten vertellen dat de kinderen in de eigen stamgroep blijven gedurende de 
middagpauze en dat de beroepskrachten onderling wisselen om pauze te houden. 
Tijdens de inspectie in de pauzetijd op dinsdagmiddag zijn alle drie de groepen kinderen aanwezig 
in hun eigen stamgroepruimte. 
 
Woensdag en vrijdag 

Er wordt op woensdag en vrijdag gedurende de gehele dag in een andere stamgroepruimte opvang 
verleend aan de babygroep. De opvang vindt dan namelijk plaats in een andere stamgroepruimte, 
die van de dreumes en plus-groep. De kinderen en de beroepskrachten zijn wel de vaste personen 
die bij de stamgroep horen. Er worden op deze dagen geen kinderen opgevangen van de 
dreumes/plusgroep. 
 

Op woensdag en vrijdag wordt er veelal samengevoegd gedurende de pauzetijd, omdat er slechts 

twee beroepskrachten zijn. Dit gebeurt in de groepsruimte van de dreumes/plusgroep. Zodat de 
twee aanwezige beroepskrachten omstebeurt met pauze kunnen. Het maximale aantal van 16 
kinderen wordt bij dit samenvoegen niet overschreden. Bijvoorbeeld: Op woensdag 18 september 
bestond de samengevoegde groep uit 4 kinderen van de babygroep en 8 kinderen van de 
peutergroep. Op vrijdag 20 september bestond de samengevoegde groep uit 3 kinderen van de 
babygroep en 5 kinderen van de peutergroep. 

 
De houder maakt gebruik van toestemmingsformulieren voor het opvangen in een andere 
stamgroep. Dit formulier wordt bij aanvang opvang verzorgd, ook als het kind doorgaat naar de 
peutergroep. De periode dat dit plaats kan vinden is nu vastgelegd, namelijk vanaf het begin van 
plaatsing op de groep totdat het kind hetzij naar de peutergroep gaat, hetzij naar school.  
De houder heeft de aangepaste formulieren opnieuw laten ondertekenen door ouders waarin de 
overeengekomen periode is vastgelegd. 

 
Nota bene  
Met de houder is besproken dat de formulering op het verklaringsformulier aangescherpt moet 
worden. 

 
Conclusie: 

De houder heeft de overeengekomen periode vastgelegd in het toestemmingsformulier. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch 30-9-2019) 
• Interview (beroepskrachten op locatie en telefonisch 1-10-2019) 
• Observatie(s) 
• Presentielijsten (van 2-9-2019 tot en met 24-9-2019) 

• Personeelsrooster (van 2-9-2019 tot en met 24-9-2019) 
• Verklaringsformulier 
• App op de groep waarin aantal aanwezige kinderen te zien is 
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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) 

 

Personeel en groepen 
 

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

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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 :  Mw. T. Dudok van Heel 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Putten 
Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2019 
 

 
 
 
 
 


