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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 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje is een vestiging met drie aparte verticale stamgroepen. Alle 

drie de groepen hebben een eigen gebouw. De groepen hebben de naam Vlindertje, Knorretje en 

Kruimeltje en zijn gehuisvest op het terrein van een varkenshouderij.  

In dezelfde straat op nummer 77A heeft de houder de andere locatie bestaande uit twee 

stamgroepen. Tussen de beide locaties is een nauwe samenwerking. 

  

Inspectiegeschiedenis 

05-12-2016, jaarlijks onderzoek: aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan; 

28-09-2017, jaarlijks onderzoek: aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan; 

02-07-2018, jaarlijks onderzoek: aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

15-07-2019, jaarlijks onderzoek, aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

 

In 2020 heeft vanwege de corona-pandemie geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

  

Voortgang 

Houder en medewerkers op de locatie hebben zich coöperatief opgesteld tijdens het inspectie-

onderzoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat de locatie aan alle onderzochte kwaliteitseisen 

voldoet.  

  

Een toelichting is te lezen in het 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. 

 

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

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

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld door de houder. De beroepskrachten zijn hiervan op 

de hoogte en handelen conform het beleid.  

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. 
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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. 

 

Waarborging van emotionele veiligheid 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Een kind in de box laat merken dat het het niet meer prettig vindt in de box. De beroepskracht 

zegt: 'Wil je er even uit? Kom maar.' Ze maakt de box open en steekt haar handen uit. Het kind 

laat merken dat graag te willen. De beroepskracht pakt het kind op en zegt: 'Kom maar, gaan we 

samen even een boekje lezen.' Ze gaat zitten en kijkt samen met het kind in een boekje. De 

beroepskracht vertelt het kind wat er te zien is en het kind reageert. 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competentie 

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

activiteitenaanbod en inrichting 

Kinderen zijn met een kassa aan het spelen op de groep. De beroepskracht ziet hun initiatief en 

gaat hierop in. 'Wat hebben we allemaal nodig?' De beroepskracht helpt de kinderen vervolgens 

met het verzamelen van spullen. 'Kijk, doe de centjes maar in de kassa.' Als de kinderen even 

aarzelen, doet de beroepskracht voor hoe het moet: 'Even scannen, bliep, bliep.' De kinderen 

verdelen de rollen en gaan spelen. Een ander kind komt er ook bij: 'Jij mag er ook bij, hoor!'. 

 

Materialen in de ruimte zijn allemaal op ooghoogte, kinderen kunnen zelfstandig speelgoed pakken 

en mee gaan spelen. 

 

Het kinderdagverblijf werkt met de thema's van Uk en Puk. De afgelopen periode hebben ze 

'hatsjoe' behandelt. Deze week wordt er gestart met de feesten: Sint-Maarten en daarna 

Sinterklaas. 

   

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).    
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Website 

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

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

 

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

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beroepskrachten  

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

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. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

Er is een steekproef gedaan onder de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie. Hieruit blijkt 

dat beroepskrachten over een passende opleiding beschikken. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 
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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: 

 Knorretje 

aantal kinderen/aantal 

beroepskrachten 

Kruimeltje 

aantal kinderen/aantal 

beroepskrachten 

Vlindertje 

aantal kinderen/aantal 

beroepskrachten 

volgens 

1ratio 

 Maandag  11/2  10/2  10/2 in orde 

 Dinsdag  10/2  9/2  11/2 in orde   

 Woensdag  10/2  10/2  9/2 in orde   

 Donderdag  9/2  9/2  9/2 in orde   

 Vrijdag  7/2  10/2  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. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroepindeling 

 

De kinderen bij agrarisch kinderdagverblijf Knorretje worden opgevangen in 3 stamgroepen: 

• Knorretje 

• Kruimeltje  

• Vlindertje 

 

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. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (week 42 t/m 45) 

• Personeelsrooster (vast rooster en lijsten op de groep week 45) 

• Pedagogisch beleidsplan (Protocol van Knorretje Nov2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (coachplan 2021) 

 



 

 

10 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-11-2021 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. te Ermelo 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  



 

 

11 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-11-2021 

Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje v.o.f. te Ermelo 

 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

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

Website : http://www.kinderopvangknorretje.nl 

Aantal kindplaatsen : 39 

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 : 18-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-02-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


