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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 

De locatie is van start gegaan in juli 2018 en bestaat uit twee stamgroepen. In dezelfde straat op 

nummer 81 heeft de houder een tweede locatie bestaande uit drie stamgroepen.  

 

Inspectiegeschiedenis  

• Op 2-07-2018 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden met een advies tot 

opname in het LRK. Er zijn wel overtredingen geconstateerd op het pedagogisch beleid en het 

beleid veiligheid en gezondheid. Op de overtredingen op het pedagogisch beleid is overleg en 

overreding toegepast. De tekortkomingen op het beleid veiligheid en gezondheid zijn blijven 

bestaan en worden meegenomen tijdens het inspectieonderzoek na registratie;  

• Op 30-10-2018 is een onderzoek na registratie uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 

tekortkomingen geconstateerd op de domeinen personeel en groepen en veiligheid en 

gezondheid. De tekortkomingen op het domein veiligheid en gezondheid zijn blijven bestaan;  

• Tijdens het jaarlijks onderzoek van 15-07-2019 zijn tekortkomingen geconstateerd op de 

domeinen Pedagogisch klimaat, het domein Veiligheid en gezondheid en het domein 

Ouderrecht; 

• Uit het jaarlijks onderzoek van 19-11-2020 blijkt dat de locatie niet voldoet aan de getoetste 

voorwaarden m.b.t. het pedagogisch beleid en het beleid Veiligheid en gezondheid. Deze 

tekortkomingen zijn ook tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 geconstateerd. Er is sprake 

van recidive. 

 

De gemeente heeft herstelafspraken gemaakt met de houder. 

 

Voortgang 

Houder heeft aantoonbaar herstel doorgevoerd. De tekortkomingen van 2019, zijn niet meer 

geconstateerd. De beleidsstukken zijn voldoende uitgewerkt. Tijdens de inspectie is voldaan aan de 

onderzochte voorschriften. 

 

Voor een toelichting, zie onderstaand rapport. 

 

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. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, waarin de 

verschillende voorschriften worden beschreven, zoals: 

• mentorschap; 

• wenbeleid; 

• aspecten verantwoorde kinderopvang. 

 

Over de stamgroepen wordt onder andere het volgende beschreven: 

Agrarisch Kinderopvang “Knorretje” heeft gekozen voor vijf verticale groepen genaamd Knorretje, 

Kruimeltje, Kikkertje, Kaboutertje en Vlindertje.  Waar in ‘Knorretje’ max 12 kinderen worden 

opgevangen in ‘Kruimeltje’ max 12 kinderen, in ‘Kaboutertje’ max 12 kinderen en in ‘vlindertje max 

12 kinderen en in ‘Kikkertje’ max 12 kinderen. In alle gebouwen worden kinderen met de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar opgevangen. De leiding van Kinderopvang “Knorretje” heeft de ervaring dat een 

groep met verschillende leeftijden heel stimulerend kan werken. Spelenderwijs leren kinderen 

samen dingen te doen, rekening te houden met elkaar, samen of alleen dingen te ontdekken. Het 

is fijn om ineens te merken dat je dingen helemaal zelf kunt doen. Die zelfstandigheid en de 

zelfredzaamheid groeien gestaag onder de stimulerende leiding van de groepsleidsters. Zowel de 

jongste als de oudste kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte voorschriften. 



 

 

5 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-11-2021 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. te Ermelo 

 

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. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

   

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

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

een veranderende omgeving. 

   

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

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

plaatsgevonden van dit wetsartikel. 

 

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats.  

 

Geobserveerd zijn de volgende momenten: 

- Eet en drinkmoment op de groepen; 

- Vrij spel. 
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Waarborging van emotionele veiligheid 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Tijdens het verschonen, het geven van de fles en andere verzorgingstaken, zijn de 

beroepskrachten met hun aandacht bij het kind. Ze reageren op signalen van het kind, praten 

tegen het kind en wachten reacties af. Als ze een kind bijvoorbeeld van tafel willen helpen, 

benaderen ze het kind van voren en geven aan wat het plan is.  

 

Een paar kinderen mogen van tafel. Een ander kind dat nog zit te eten, schuift even uit het bankje 

om de andere kinderen er langs te laten. De beroepskracht prijst het kind: 'Jij gaat even aan de 

kant, zodat zij van tafel kunnen. Wat lief! Dank je wel, X.' 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competentie 

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

activiteitenaanbod en inrichting 

De groep heeft een verbandkoffer gekregen. De beroepskracht haalt het op en gaat er samen met 

de kinderen voor zitten. Samen bekijken ze wat er allemaal in zit. De beroepskracht vraagt: 'Waar 

is dit voor denk je?' De kinderen reageren. Sommige spullen halen ze uit elkaar en wordt even 

voorgedaan wat er mee kan. Het is een gezellig moment. De kinderen hebben plezier. 

 

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met thema's volgens Uk en Puk. Dit is een methode 

waarbij ontwikkelingsaspecten aan de orde komen. Activiteiten behorend bij de methode hebben 

een vaste plek in het dagritme. 

   

Conclusie 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. 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 (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang).    
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Protocol van Knorretje Nov2021) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beroepskrachten  

De beroepskrachten zijn opgenomen in het personenregister kinderopvang (PRK) en gekoppeld met 

de houder. 

 

Andere medewerkers 

De pedagogisch beleidsmedewerker en de stagiaire zijn opgenomen in het PRK en gekoppeld aan 

de houder. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

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

stagiaires 

Houder heeft de planningslijsten aangeleverd van week 42 t/m week 45. 

 

Uit deze lijst is week 45 uitgewerkt: 

 Kaboutertjes 

aantal kinderen/aantal 

beroepskrachten 

Kikkertjes 

aantal kinderen/aantal 

beroepskrachten 

volgens 

1ratio 

 Maandag 10/2 10/2 in orde 

 Dinsdag 11/2 11/2 in orde   

 Woensdag 10/2 8/2 in orde   

 Donderdag 8/2 11/2 in orde   

 Vrijdag 8/2 10/2 in orde  

 

 

Dit komt overeen met het beeld dat tijdens het inspectiebezoek is ontstaan en gezien is op de 

groepen/ lijsten bij de groep. 

 

Conclusie 

De organisatie zet voldoende personeel in voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen op de 

groepen. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroepindeling 

De kinderen bij Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje worden opgevangen in 2 stamgroepen: 

• Kaboutertjes; 

• Kikkertjes. 

 

De houder heeft ervoor gekozen om een beleidsplan te schrijven voor de beide locaties samen op 

Buitenbrink 77A en 81. Over de stamgroepen staat onder andere in het beleidsplan: 

 

Agrarisch Kinderopvang “Knorretje” heeft gekozen voor vijf verticale groepen genaamd Knorretje, 

Kruimeltje, Kikkertje, Kaboutertje en Vlindertje.  Waar in ‘Knorretje’ max 12 kinderen worden 

opgevangen in ‘Kruimeltje’ max 12 kinderen, in ‘Kaboutertje’ max 12 kinderen en in ‘vlindertje max 

12 kinderen en in ‘Kikkertje’ max 12 kinderen. In alle gebouwen worden kinderen met de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar opgevangen.  

 

Dit komt overeen met de praktijk. 

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (Protocol van Knorretje Nov2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (coachplan 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 

De houder heeft het veiligheid- en gezondheidsbeleid vastgesteld. De beroepskrachten worden op 

de hoogte gebracht van het beleid. 

 

In het veiligheid- en gezondheidsbeleid staat het volgende verwoord: 

• de beleidscyclus waaronder de implementatie, evaluatie, en indien nodig actualisatie van het 

veiligheid- en gezondheidsbeleid; 

• het beleid op voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende veiligheid; 

• het beleid op voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende gezondheid grote risico's, 

de omgang met kleine risico's; 

• het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag; 

• het beleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 

om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen 

beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico's met grote 

gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. 
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Continu proces /beleidscyclus 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een continu proces. In het beleid is hiervoor een cyclus 

opgenomen.  

 

Hierover staat onder andere: 

• Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. Dit kan eventueel korter zijn wanneer 

kleine onderwerpen in delen worden opgepakt. 

Bij Knorretje duurt dit korter omdat wij veel met overleg werken. Wekelijks overleg met 

management, die ook op de groep staan, maar ook wekelijks overleg met leidsters op de groepen. 

Hierbij vinden we de meningen en bevindingen van medewerkers erg belangrijk, en zullen wij ten 

alle tijden hier wat mee doen. Het stopt dus niet bij het aanhoren. 

 

De voortgang en veranderingen worden besproken in vergaderingen, maar ook via mail wanneer 

het belangrijk is om direct eerder te delen. Zo blijft het up to date en wordt ook het pedagogisch 

beleidsplan bijgesteld en het beleid voor Gezondheid en Veiligheid. 

 

Wij vinden het belangrijk wanneer er een risico is direct er een actie aan te koppelen en dit dus 

direct op te pakken. De protocollen worden nagelezen en dit nemen wij 1x in de drie maanden 

door, er wordt nagegaan wat er wel of niet klopt en zo nodig wordt dit recent gemaakt. 

 

Risico's 

Houder heeft in het beleid vastgelegd hoe er wordt omgegeven met de voorgeschreven items: 

• Leren omgaan met kleine risico’s 

• Voornaamste risico’s met grote gevolgen (houder heeft dit omschreven als grote risico's, die is 

echter niet de juiste wettelijke term). 

• Grensoverschrijdend gedrag 

• Verwijzing naar protocollen. 

 

De voornaamste risico's zijn onderscheiden in: 

• fysieke veiligheid, waaronder verstikking en vermissing; 

• gezondheid, waaronder voedselinfectie en vergiftiging; 

• sociale veiligheid, waaronder kindermishandeling 

 

Houder heeft beschreven wat de risico's inhouden en hoe hiermee wordt omgegaan op het 

kinderdagverblijf. Daarbij wordt verwezen naar protocollen en formulieren. 
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Praktijk 

De beroepskrachten kunnen goed aangeven wat de afspraken en regels zijn die worden gehanteerd 

op het kinderdagverblijf. De hygiënemaatregelen met betrekking tot het verschonen indien geen 

direct waterpunt aanwezig bij de verschoontafel is besproken. Het beleid zal hierop worden 

toegespitst. 

Bij het buitenspelen zijn veel materialen van 'Little Tikes'. Dit is niet gecertificeerd 

buitenspeelgoed. Deze eis valt niet onder de Wet kinderopvang en is daardoor niet van invloed op 

de beoordeling. 

  

Alle speeltoestellen die in publieke ruimten zijn geplaatst, moeten voldoen aan het 

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Met publieke ruimten worden hier bedoeld: alle niet 

huiselijke locaties die toegankelijk zijn voor publiek, zoals speeltuinen, horecagelegenheden, 

scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, etc. Wanneer een speeltoestel onder dit besluit valt 

en na maart 1997 in gebruik is genomen, betekent dit onder andere dat het toestel moet zijn 

goedgekeurd (gecertificeerd) door een door de minister aangewezen keuringsinstantie. Ook 

zogeheten activity toys (little tikes) in publieke ruimten vallen onder het Warenwetbesluit attractie- 

en speeltoestellen. Activity toys zijn speeltoestellen die als speelgoed voor privégebruik worden 

verkocht (glijbanen, speelhuizen, etc., veelal van kunststof). Deze toestellen zijn bestemd en 

ontworpen voor privégebruik, en niet voor het veelvuldig gebruik in een publieke ruimte. Ze zijn 

ook niet als speeltoestel gekeurd. Wanneer een activity toy in een publieke ruimte is opgesteld, 

wordt dus niet voldaan aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 

 

EHBO  

Op de locatie is altijd een volwassene aanwezig, die in het bezit is van een geldige EHBO-

certificaat. 

 

Achterwachtregeling 

Houder heeft gezorgd voor een achterwachtregeling 

 

Vierogenbeleid 

Houder heeft een vierogenbeleid uitgewerkt, die overeenkomstig is met de praktijk. 

 

Inzichtelijk voor beroepskrachten, stagiaires vrijwilligers en ouders 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is in te zien voor beroepskrachten, stagiaires en ouders.  

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) (steekproef) 

• Beleid achterwacht 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Agrarisch 

Kinderdagverblijf Knorretje November 2021) 

• Huisregels/groepsregels (Protocol van Knorretje November 2021) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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; 
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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;  

-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) 

 



 

 

15 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-11-2021 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. te Ermelo 

 

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) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. 

Vestigingsnummer KvK : 000040084876 

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje 

Adres houder : Buitenbrinkweg 81 

Postcode en plaats : 3853 LV Ermelo 

KvK nummer : 08187591 

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 :  Mevr. A de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ermelo 

Adres : Postbus 500 

Postcode en plaats : 3850 AM ERMELO 
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Planning 

Datum inspectie : 09-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-03-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


