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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 onderzoek na registratie. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden na de registratie van het kindercentrum in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK).  

 

Dit onderzoek heeft binnen drie maanden na registratie plaatsgevonden.  

 

De wettelijk vastgestelde jaarlijks te beoordelen items zijn beoordeeld met aanvulling van alle 

andere praktijk-items die nog niet bij het onderzoek voor registratie beoordeeld zijn.  

 

Het huidige onderzoek heeft zich gericht op: 

 Registratie, wijzingen, administratie en naleving handhaving 

 Het pedagogisch klimaat (beleid en praktijk) 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

 Opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)  

 Aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio)  

 Stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen). 

 Veiligheid en gezondheid in de praktijk 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Accommodatie 

 Ouderrecht (informatie). 

 

Beschouwing 

Conclusie onderzoek 

Er is op 23-11-2021 een onderzoek na registratie uitgevoerd bij Kinderdagverblijf (KDV) Doortje in 

Geldermalsen. 

Uit het onderzoek na registratie is gebleken dat er na herstelaanbod wordt voldaan aan de 

onderzochte voorwaarden vereist in de Wet kinderopvang. 

 

Korte beschrijving van Kinderdagverblijf (KDV) Doortje 

Kinderdagverblijf Doortje heeft op 18-08-2021 een aanvraag bij de gemeente West Betuwe gedaan 

voor het exploiteren van een KDV op de Kerkstraat 29 in Geldermalsen. Het KDV is gestart op 11-

10-2021. 

 

Het KDV is gevestigd in een voormalig winkel-kantoorpand. Er zijn drie stamgroepen op de begane 

grond. Er zijn twee verticale stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar en één 

horizontale stamgroep voor kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot vier jaar. KDV Doortje maakt 

onderdeel uit van kinderdagverblijven Doortje. De houder Kinderdagverblijf Doortje heeft in 

Culemborg nog drie kinderdagverblijven: 'Vlindertjes en Regenboogjes', 'Klavertjes en Madeliefjes' 

en 'Het Stationnetje'. Op het KDV Doortje wordt niet gewerkt met Voorschoolse educatie (VE). 
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Onderzoeksgeschiedenis  

 Kinderdagverblijf Doortje heeft op 19 januari 2021 bij de gemeente West-Betuwe een 

aanvraag gedaan voor het exploiteren van een kinderdagverblijf (KDV) op de Kerkstraat 29 in 

Geldermalsen. Tijdens die inspectie is gezien dat het pand op dat moment niet geschikt was 

voor kinderopvang. Daarom is er destijds geen positief advies afgeven aan de gemeente voor 

het registreren van deze locatie. 

 30-09-2021 heeft er een onderzoek voor registratie met positief advies voor exploitatie. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Administratie 

Kinderopvang wordt geboden op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van 

een kindercentrum en de ouder.  

 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van de Wet kinderopvang van belang 

zijn.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 
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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 geen gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan.  

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin zowel de organisatie brede beleidszaken als 

de locatiegerichte aspecten beschreven zijn.  

 

Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid 

De toezichthouder heeft tijdens de inspectie op de locatie gekeken of de houder ervoor heeft 

gezorgd dat de beroepskrachten weten wat er in de plannen staat en of zij dat in de praktijk 

voldoende uitvoeren. De aanwezige beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het 

pedagogisch plan.  

 

Conclusie 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. Voor de 

observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van GGD 

GHOR Nederland. 

 

Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). 

 

 

De pedagogische praktijk is beoordeeld op vier aspecten: 

1. 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 (waarborgen emotionele veiligheid); 

2. 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 

(mogelijkheden bieden tot ontwikkeling van de persoonlijke competentie); 
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3. 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 (mogelijkheden bieden tot ontwikkeling 

van de sociale competentie); 

4. 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 (overdracht normen en waarden).  

 

Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie. De observatie 

vond plaats op dinsdagmorgen tijdens het moment van vrij spel, verschonen en fruit eten en 

drinken. 

 

Waarborgen emotionele veiligheid   

Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 

 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 

 

Observatie 

De beroepskrachten zit op de grond bij een aantal kinderen. Eén van de beroepskrachten heeft een 

kind op schoot. Een aantal kinderen komen de beroepskracht, die geen kind op schoot heeft, even 

een knuffel geven. De beroepskracht geeft aan dat ze het wel heel lief vindt dat de kinderen haar 

een knuffel komen geven. Het kind wat bij de beroepskracht op schoot zit valt in slaap en wordt 

door de beroepskracht naar bed gebracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen met de 

beroepskrachten. 

 

Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende 

gewaarborgd. 

 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting   

 

Observatie 

De kinderen zijn zelf lekker aan het spelen in de ruimte. Er is voldoende speelmateriaal. De 

kinderen vermaken grotendeels zichzelf. De beroepskrachten houden toezicht en spreken de 

kinderen soms bemoedigend aan.  

 

Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden    

Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd. 

 

De kinderen zijn deel van de groep. 

  

Observatie: 

Alle kinderen gaan aan tafel voor het fruit eten. Voordat ze beginnen met het fruit eten wordt er 

gezongen. Alle kinderen worden betrokken bij het zingen en fruit eten. Ook één van de jongste 

kinderen wordt in een makkelijk verrijdbaar wiegje bij het tafel moment geschoven zodat iedereen 

er zoveel mogelijk bij kan zijn. 

 

Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving  

Tijdens de observaties de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 
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Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn   

 

Observatie 

De beroepskrachten geven tijdens het interview aan dat ze het op dit moment vooral belangrijk 

vinden dat de kinderen wennen aan elkaar en aan de beroepskrachten. Hier bes teden ze veel tijd 

aan. Ze zitten hierdoor soms ook wat langer aan tafel en proberen veel rust te creëren op de 

groep. 

 

Conclusie pedagogisch praktijk 

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (binnen en buitenruimte) 

 Website (www.kdvdoortje.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Doortje Dagopvang te Culemborg en Geldermalsen, 

versie september 2021) 

 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Doortje Het Warme Nest, De zebra's, de Olifantjes en 

de Flamingo's, versie 2021) 
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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 (PRK). 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 inschrijving in het PRK en de koppeling aan de houder is beoordeeld door middel van een 

steekproef. In de steekproef zitten de bestuurders en de vaste beroepskrachten die op dit moment 

werkzaam zijn op de locatie. 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 

De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het PRK en gekoppeld door de houder voordat zij 

gestart zijn met hun werkzaamheden. 

 

Conclusie 

De personen in de steekproef zijn allemaal ingeschreven in het PRK en gekoppeld door de houder 

voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden.   

Opleidingseisen 

De opleidingseisen zijn beoordeeld in een steekproef; het betreft alle beroepskrachten die 

momenteel werkzaam zijn op de locatie. 

 

Passende opleiding beroepskrachten 

De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 

recente cao Kinderopvang.  

 

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 

Met ingang van januari 2019 geldt de eis dat een houder van een kindercentrum een pedagogisch 

beleidsmedewerker moet aanstellen. De functie omvat taken als pedagogisch beleidsmedewerker 

en als pedagogisch coach. De houder heeft gekozen voor een combinatiefunctie pedagogisch 

beleidsmedewerker/-coach en daarnaast nog een aparte pedagogisch coach. 

 

De twee pedagogisch beleidsmedewerker/-coaches hebben een passende beroepskwalificatie voor 

de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach volgens de meest recente cao 

Kinderopvang. De twee pedagogisch beleidsmedewerker/-coaches werken tevens als vaste 

beroepskrachten op 'Kinderdagverblijf Doortje' en krijgen coaching door een extern coach. Deze 
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externe coach heeft een passende beroepskwalificatie volgens de meest recente cao Kinderopvang. 

Dit is tijdens eerdere inspectie op één van de andere locaties beoordeelt. 

 

Conclusie opleidingen 

De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker hebben een passende opleiding volgens de 

meest recente cao Kinderopvang. 

 

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

stagiaires 

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De 

steekproef betreft de dag van de inspectie en een dag uit de voorgaande week. 

 

De beroepskracht-kindratio zag er op de dag van de inspectie en de voorgaande dagen als volgt 

uit: 

 

Groep Datum Aantal 

kinderen 

Leeftijden kinderen Vereist aantal 

beroepskrachten 

Aanwezige aantal 

beroepskrachten 

De 

Zebra's 

15-11-

2021 

8 drie kinderen van 0 

jaar, drie kinderen van 

1 jaar en twee 

kinderen van 2 jaar 

2 2 

De 

Zebra's 

16-11-

2021 

10 één kind van 0 jaar, 

zeven kinderen van 1 

jaar en twee kinderen 

van 2 jaar 

2 2 

De 

Zebra's 

17-11-

2021 

8 acht kinderen van 1 

jaar 

2 2 

De 

Zebra's 

18-11-

2021 

7 twee kinderen van 0 

jaar, drie kinderen van 

1 jaar en twee 

kinderen van 2 jaar 

2 2 

De 

Zebra's 

19-11-

2021 

7 één kind van 0 jaar, 

vier kinderen van één 

jaar en twee kinderen 

van 2 jaar 

2 2 

De 

Zebra's 

22-11-

2021 

7 twee kinderen van 0 

jaar, drie kinderen van 

1 jaar en twee 

kinderen van 2 jaar 

2 2 

De 

Zebra's 

23-11-

2021 

Ochtend 

9 

Middag 

11 

twee kinderen van 0 

jaar, zes kinderen van 

1 jaar en drie kinderen 

van 2 jaar 

Ochtend 2 

Middag 3 

Ochtend 2 

Middag 3 

 

De beroepskracht- kindratio in de steekproef voldoet aan de eisen. 

 

 

Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling) 
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Uit de beoordeelde personeelsroosters, kindpresentielijsten is gebleken dat ten hoogste drie uren 

per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist. De afwijking valt binnen de in het 

pedagogisch beleid vastgestelde tijden. 

 

Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

Op het moment van de inspectie werden er geen stagiaires ingezet als beroepskracht. 

 

Conclusie 

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in stamgroepen 

De indeling van de stamgroepen staat in het pedagogisch beleidsplan als volgt omschreven: 

 

In onze vestiging zijn twee verticale groepen en één horizontale groep: 

 

1. De Zebra’s, maximaal 15 kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

2. De Olifantjes, maximaal 16 kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

3. De Flamingo’s, maximaal 14 kinderen, in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar 

 

Tijdens de inspectie was één stamgroep geopend namelijk De Zebra's. Hier waren negen kinderen 

aanwezig. Er is hiermee waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

stamgroepen voldoet aan de eisen. 

 

Samenvoegen stamgroepen 

Er is op dit moment nog maar één stamgroep geopend op het kindercentrum. 

 

Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby’s (vaste gezichten criterium)  

Er is gekeken of  kinderen in de leeftijd tot één jaar in groepen met twee beroepskrachten ten 

hoogste twee (in groepen met drie beroepskrachten ten hoogste drie) vaste beroepskrachten 

hebben, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 

Dit is beoordeeld voor de inspectiedag en de week voorafgaande aan de inspectie. 

Voor de aanwezige kinderen tot één jaar in de steekproef is voldaan aan de eis van maximaal twee 

dan wel drie vaste gezichten.  

 

Mentorschap 

Tijdens de inspectie is met de beroepskrachten en de houder besproken hoe het mentorschap 

ingevuld wordt. Ieder kind heeft een mentor toegewezen gekregen. Tijdens het intakegesprek is 

besproken wie de mentor is. 

 

Conclusie 

Er voldaan aan de eisen die de toezichthouder heeft getoetst over de stabiliteit van de opvang voor 

kinderen. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voertaal op Kinderdagverblijf Doortje is Nederlands. 

 

Conclusie 

De beoordeelde voorwaarden uit het domein Personeel en groepen voldoen. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (binnen en buitenruimte) 

 Personenregister Kinderopvang (verificatiedatum 13-02-2021) 

 Website (www.kdvdoortje.nl) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (15-11-2021 t/m 23-11-2021) 

 Personeelsrooster (15-11-2021 t/m 23-11-2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Doortje Dagopvang te Culemborg en Geldermalsen, 

versie september 2021) 

 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Doortje Het Warme Nest, De zebra's, de Olifantjes en 

de Flamingo's, versie 2021) 
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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. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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 

Veiligheid en gezondheid in de praktijk                           

Kinderdagverblijf Doortje is in het bezit van een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat ertoe leidt 

dat de veiligheid en de 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. 

 

Met betrekking tot de gezamenlijke hal waar zich de toiletten voor de kinderen bevinden, heeft de 

houder een koffie/thee apparaat voor de ouders en personeel staan. De houder heeft aangegeven 

dat het een afspraak is dat de kinderen niet zonder toezicht van de beroepskrachten of ouders in 

de hal komen. De toezichthouder heeft aan de houder aangegeven dat de houder hiermee een 

risico neemt.   

 

Er hangen veel kunstplanten op het kinderdagverblijf. De houder heeft de kunstplanten laten 

impregneren. De houder heeft hiervoor een certificaat ontvangen en aan de toezichthouder laten 

zien. Dit certificaat is een jaar geldig mits de behandelde materialen niet met water of andere natte 

middelen gereinigd worden. 

 

Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 

De veiligheid en gezondheid van kinderen is voldoende gewaarborgd in de praktijk. 

 

Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Er zijn o.a. huisregels, werkafspraken voor de veiligheid en gezondheid vastgelegd in het beleid. 

Een aantal regels zijn tijdens het interview door de beroepskrachten aangegeven. Zo geven de 

beroepskrachten aan dat de kinderen niet mogen rennen op de groep, dat ze het belangrijk vinden 

dat iedereen met respect met elkaar omgaat en dat speelgoed waarmee gespeeld is opgeruimd 

wordt.  

 

Aanwezigheid EHBO-er aan kinderen 

In de steekproef (de inspectiedag en de week voorafgaande aan de inspectie) was gedurende de 

opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen 
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van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

 

Conclusie 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de op 

te vangen kinderen voldoende waarborgt in de praktijk. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De meldcode kindermishandeling is inhoudelijk beoordeeld in het onderzoek voor registratie. In dit 

onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende de kennis en het gebruik van de meldcode 

bevordert. 

 

Kennis en gebruik van de Meldcode  

De geïnterviewde beroepskrachten zijn ruim voldoende op de hoogte van de Me ldcode en weten 

hoe zij moeten handelen. De beroepskrachten zijn ook op de hoogte van het gebruik van het 

afwegingskader. De beroepskrachten geven aan dat het protocol van de Meldcode binnenkort aan 

bod komt bij een teambespreking. Hierin zullen zowel casussen als het protocol zelf besproken 

worden. 

  

Conclusie  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (binnen en buitenruimte) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (KDV Doortje Het Warme Nest, versie 2021) 

 Certificaat Vlam vertragende behandeling kunstplanten geldigheid tot 15 nov 2022 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Eisen aan ruimtes 

Passende inrichting en veiligheid van de binnen- en buitenruimtes 

De binnenruimte is beoordeeld van de groep De Zebra's die momenteel als enige groep geopend is. 

De binnenruimtes waar de opvang plaats vindt is toegankelijk en passend ingericht in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. In de groepsruimte 

staat een verrijdbare tafel met banken. Er staat één hooggeplaatste box waaronder nog 

speelmogelijkheid is. Verder is er een kast met speelgoed aanwezig met onderin bakken waar 

kinderen zelf speelgoed uit kunnen pakken, een speeltafel, speelkeuken en een bank. 

   

Slaapruimte 

De Zebra''s heeft één eigen slaapruimte met vijf duo slapers. 

 

Beschikbare buitenspeelruimte 

Aan de voorzijde en een stuk van de zijkant van het kinderdagverblijf is de buitenruimte 

gesitueerd. Het grootste gedeelte va de buitenruimte bestaat uit kunstgras. Hier staat een 

speeltoestel en een huisje. Een klein deel aan de zijkant van het kinderdagverblijf is bestraat zodat 

de kinderen daar kunnen fietsen. Aan de achterzijde van de buitenruimte is een veranda gemaakt.  

 

De nog niet geopende groepsruimten zijn tijdens deze inspectie niet meegenomen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden die gesteld zijn aan Accommodatie. 
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Ouderrecht 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

Informatie over het inspectierapport 

Op de website (locatie pagina) van Kinderdagverblijf Doortje Geldermalsen is niet het juiste 

inspectierapport geplaatst. Er is een rapport geplaatst van één van de andere locaties van de 

houder. 

Hiervoor is herstelaanbod aangeboden. 

 

Herstelaanbod 

Er is een herstelaanbod aangeboden op 17-01-2022 met een hersteltermijn tot 25-07-2022. De 

houder heeft binnen de termijn ervoor gezorgd dat het juiste inspectierapport op de website 

geplaatst is.  

 

Conclusie 

De beoordeelde voorwaarde van Ouderrecht voldoet aan de voorwaarde. 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

De voorwaarden betreffende de oudercommissie zijn niet beoordeeld. De houder moet binnen zes 

maanden na registratie een oudercommissie instellen. 

Kinderdagverblijf Doortje is zes oktober 2021 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

 

Deze voorwaarden zullen worden beoordeeld tijdens het jaaronderzoek in 2022. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 
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 Website (www.kdvdoortje.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame  

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

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 
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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. 

  

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;  
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-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) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

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) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kinde rcentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Doortje 

Website : http://www.kdvdoortje.nl 

Aantal kindplaatsen : 45 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Doortje 

Adres houder : Troelstrahof 10 

Postcode en plaats : 4102 EP Culemborg 

KvK nummer : 67737889 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  N. Temmen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : West Betuwe 

Adres : Postbus 112 

Postcode en plaats : 4190 CC Geldermalsen 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 07-02-2022 
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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. 
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