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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 07-07-2015 is kinderdagverblijf (KDV) Klarenbeek in opdracht van de gemeente Apeldoorn 

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 
 
Kinderdagverblijf Klarenbeek is gevestigd in het dorp Klarenbeek. Het kinderdagverblijf bevindt 
zich achter basisschool De Dalk. 
  

De houder van het kinderdagverblijf exploiteert tevens een voorziening buitenschoolse opvang in 
de naastgelegen basisschool. 

  
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. 
  
Inspectiegeschiedenis 

Bij de inspectie in 2014 zijn overtredingen geconstateerd op het onderdeel Personeel en groepen. 
De gemeente heeft hierop herstelafspraken met de houder gemaakt. Bij het nader onderzoek in 
2015 is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen en de overtredingen heeft hersteld.  
  
Voortgang 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat het kindercentrum op alle onderzochte punten voldoet.  
 

In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 
 

 
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 
 
Situatie praktijkobservatie 
De observatie vond in de ochtend plaats in groep blauw. De kinderen zijn binnen vrij aan het 
spelen. Aan tafel worden twee kinderen door een beroepskracht begeleid bij een spelletje. Er zit 

een baby in een wipstoeltje en er ligt een baby op de grond op de buik. Vier kinderen liggen in bed 
te slapen. 

Geobserveerd zijn: 
- vrij spelen binnen; 
- verzorgingsmomenten baby's; 
- vrij spelen buiten; 

- eetmoment. 
  
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): 
 
  

Waarborging emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  

Observatie 
Wanneer de baby in de wipstoel protesterende geluidjes maakt, gaat de beroepskracht naar haar 
toe en zegt: "Lieve naam kind, wat is er?" en neemt haar uit de wipstoel. De baby reageert op het 
contactmoment door te lachen. 

  
Als de beroepskracht een baby uit bed haalt zegt ze enthousiast: "Hai, was je weer wakker?" De 
baby reageert door met de armpjes te zwaaien waarop de beroepskracht reageert: "Ja? Hallo!" De 
beroepskracht doet contactspelletjes met de baby terwijl ze de baby aankleedt. Ze zoekt 
oogcontact, maakt geluidjes, pakt de handjes en praat met de baby. 
  

Sensitieve responsiviteit 
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's (sensitief-responsief). 

  
Observatie: 
De beroepskrachten voeren gesprekjes met de kinderen en sluiten aan bij de persoonlijke 
belevingswereld van de kinderen. Zo vraagt een beroepskracht aan een kind: "Heb je gisteren met 

mama de auto gewassen?" Waarna een gesprekje volgt over het wassen van de auto. Als de 
kinderen naar buiten gaan zegt een kind over haar slippers: "Ik heb nieuwe!" De beroepskracht 
reageert: "Zijn die nieuw? Mooi hoor. Je mag ze aandoen!" 
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Respectvol contact 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). 
  
Conclusie 

Op KDV Klarenbeek is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer-)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
  

Observatie: 
De inrichting van de groepsruimtes is afgestemd op de leeftijden 0-4 jaar. Voor de allerkleinsten 

zijn hoge boxen of grondboxen aanwezig zodat zij in alle rust hun omgeving kunnen ontdekken. 
Voor de oudere kinderen is divers materiaal aanwezig voor de stimulering van de fijne motoriek en 
de cognitieve ontwikkeling zoals puzzels, memory, boekjes en gezelschapsspelletjes. 
  

Kwaliteit spelmateriaal 
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open 
spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn speelhoeken. 
  
Conclusie 
Op KDV Klarenbeek wordt de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
 

  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competentie  
De kinderen zijn deel van de groep. 

  
Observatie 
Tijdens het eetmoment voeren de beroepskrachten gesprekjes met de kinderen. Kinderen zoeken 
contact met elkaar, ze zoeken elkaar op en voeren onderling gesprekjes. Er is veel interactie 

tijdens het eetritueel. 
  
De beroepskracht moedigt gesprekjes tussen haarzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten.  
  
Conclusie 

Op KDV Klarenbeek wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
 
  

Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Beroepskracht vervult een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
  
Observatie: 

De beroepskrachten zijn in de omgang met andere volwassenen samenwerkend en betrokken. Ze 
tonen belangstelling voor kinderen die wat willen vertellen. De beroepskrachten overleggen en 
werken samen. Wanneer een beroepskracht met de kinderen naar buiten gaat stemmen ze dit 
duidelijk af. Alle kinderen die wakker zijn gaan mee, ook de baby's. Er blijft een beroepskracht 
binnen voor het toezicht op de slapende kinderen en de voorbereidingen van de broodmaaltijd. 
  
Voorbeeldfunctie 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 
omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, helpen en werken samen. Ze zijn 
(meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze handelen. 

  
Conclusie 
Op KDV Klarenbeek wordt de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2015) 
  Pedagogisch werkplan (versie februari 2015) 
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Personeel en groepen 

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

Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit onderdeel 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 hierover worden tevens beschreven en beoordeeld. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag blijkt dat de aanwezige beroepskrachten in 

het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Uit een beoordeling van de diploma's en getuigschriften blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit 
zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 
Opvang in groepen 
 

In het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf staat de indeling in stamgroepen als volgt 
beschreven. 
  

Er zijn twee stamgroepen waarin maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar opgevangen worden: groep 
blauw en groep groen. 
  

Elke stamgroep heeft een eigen groepsruimte. Aan iedere stamgroep zijn vaste medewerkers 
gekoppeld. 
  
Op het moment van onderzoek vindt opvang alleen plaats in groep blauw. 
Er worden 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
De toezichthouder heeft op het moment van onderzoek de presentielijsten en de planningslijsten 

ingezien. 
  
Conclusie 

Kinderen worden in een vaste stamgroep opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op het moment van onderzoek worden 11 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot en met 3 
jaar door twee beroepskrachten. 
  
De beroepskrachten nemen om de beurt pauze en blijven in het gebouw tijdens de 
pauzemomenten.  

 
Uit de steekproef genomen uit de aanwezige presentielijsten en het personeelsrooster blijkt dat de 
houder de inzet van het aantal beroepskrachten op het aantal aanwezige kinderen per dag 
berekent aan de hand van de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken op het kindercentrum. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 

 



 

8 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-07-2015 
Kinderopvang Klarenbeek te KLARENBEEK 

 

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) 

 

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) 

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) 
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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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
 

Naam voorziening : Kinderopvang Klarenbeek 
Website : http://www.kinderopvangklarenbeek.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

 
Naam houder : Kinderopvang Klarenbeek 

Adres houder : Oude Broekstraat 12 
Postcode en plaats : 7382 AR KLARENBEEK 
Website : www.kinderopvangklarenbeek.nl 
KvK nummer : 08134576 
 

 

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. M. Poortinga 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
 
Naam gemeente : Apeldoorn 
Adres : Postbus 9033 
Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 

 
Planning 
 
Datum inspectie : 07-07-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 08-09-2015 
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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. 

 
 

 

 


