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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Op 20 januari 2015 is kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen van Christelijk kinderdagverblijf 
Prinsen & Prinsessen in opdracht van de gemeente Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek 

op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 
 

 

Beschouwing 

 
Kinderdagverblijf Prinsen en Prinsessen is op dinsdagochtend 20 januari 2015 in opdracht van de 
gemeente Harderwijk onaangekondigd bezocht voor een regulier onderzoek. Tijdens dit onderzoek 
is deze locatie getoetst op naleving van alle kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. 
  
Tijdens de inspectie zijn er 11 kinderen aanwezig kinderen aanwezig in de leeftijd van 0-4 jaar. De 
twee beroepskrachten en de stagiaire tonen zich betrokken. 

De kinderen zijn aan het spelen. Later gaat er één groep buiten spelen en de andere groep blijft 
binnen. 
Er is ruime keuze in speelaanbod en de ruimte is ingericht met verschillende hoeken. 
  
De sfeer is ontspannen. De beroepskrachten kennen de kinderen goed. 
Je kunt dit zien tijdens de gesprekken die de beroepskrachten hebben met de kinderen. 

   

In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en waaraan niet of 
niet in voldoende mate is voldaan. 
 
  
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
* waarborging emotionele veiligheid;  

* ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
* ontwikkeling van sociale competentie; 

* overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder heeft een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is. Het 

pedagogisch werkplan bevat informatie over de doelstelling, werkwijze, kwaliteit, visie en missie. 
  

De beroepskrachten geven complimentjes aan de kinderen. "goed zo, mooi gedaan hoor", Wat kun 
jij al goed opruimen". De kinderen genieten zichtbaar van deze complimenten. 
De groep is ontspannen bezig. De kinderen genieten van de dingen die ze doen en waar ze mee 
bezig zijn. De ene groep is binnen aan het spelen met en in de keuken of met elkaar met auto's en 

ander speelgoed. 
De kinderen zijn vrolijk en laten zien dat ze op hun gemak zijn. 
Op de groep staan vertrouwde beroepskrachten die dagelijks aanwezig zijn. De kinderen zijn ook 
gewend aan de beroepskrachten. 
  
De kinderen spelen in en met een keukentje en gaan wat koken. De kinderen worden gestimuleerd 
om iets "te bakken" voor de juf wat ze lekker vindt. De kinderen komen met iets "gebakken" aan 

en laten dit trots zien. De beroepskracht reageert enthousiast op wat de kinderen laten zien. Ze 
vragen ook wat ze gebakken hebben: "heb jij een taartje gebakken, goed hoor?" 
Een deel van de groep gaat buitenspelen. Buiten gaan de kinderen vrij spelen maar worden wel 

gestimuleerd om bijvoorbeeld te bewegen door te gaan voetballen of van de glijbaan af te gaan. 
De beroepskracht ondersteunt hierbij de kinderen. 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties: "De kinderen 
wordt geleerd samen te spelen, een kindje pakt speelgoed af van een ander kindje. 

De beroepskracht kijkt eerst naar de reactie en helpt het kind daarna met het terugkrijgen van het 
speelgoed. Hierbij wordt duidelijk uitgelegd wat wel of niet mag. Er wordt hierbij ook geleerd om 
samen te spelen. 
De beroepskrachten geven het kind steun bij het leren omgaan met elkaar in de groep. 
  
De kinderen gaan rond 11.30 aan tafel. Eerst wordt er gezongen en gebeden. Daarna mogen de 

kinderen kiezen wat zij op brood willen. De kinderen die zelf hun brood willen smeren krijgen hier 
de ruimte voor. 
Tijdens het eten is de sfeer wederom ontspannen en wordt er gepraat over wat de kinderen 

aangeven. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
 Website 
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Personeel en groepen 

 
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat niet alle beroepskrachten, stagiaires in het bezit zijn van 
een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
De stagiaire had geen VOG op de locatie liggen. Wel was er een aanvraagformulier aanwezig 
waarin staat dat de VOG in oktober 2014 is aangevraagd. 

Volgens de houder en de stagiaire was de VOG er wel alleen niet op locatie. 
De houder heeft de VOG aan de GGD nagestuurd. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit zijn van een 

beroepskwalificatie conform CAO 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er is sprake van één groep in één ruimte. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de opvang zijn er 11 kinderen aanwezig. 
5 van 1 jaar 
4 van 2 jaar 

2 van 3 jaar 
Er zijn op dit moment geen baby's op de groep aanwezig. 
  
Er zijn twee vaste beroepskrachten aanwezig met één stagiaire. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
Na overleg en overreding is het campingbedje wat op de slaapkamer stond direct buiten gebruik 
gesteld. 
  
De houder heeft het volgende medegedeeld: 

We hebben een goedgekeurd bedje aangeschaft (via Heutink) waarmee we de 
campingbedjes dus overbodig maken. 
De levertijd van het nieuwe bed is niet al te lang, maar hebben besloten dat we direct al 

de campingbedjes buiten gebruik stellen, en deze zullen dus niet meer worden gebruikt. 
  
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

  
Jehizkia de Hoop 
Prinsen & Prinsessen 
 
Hiermee gaat de toezichthouder akkoord en zal dit volgend jaar meenemen in de nieuwe inspectie. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
 De GGD heeft navraag gedaan betreffende campingbedjes op een kinderdagverblijf. Hieruit is 

gekomen dat dit volgens de wet verboden is op een KDV te werken met campingbedjes. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 

ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Prinsen & Prinsessen 

Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Jehizkia  de Hoop-Fijnenberg 
KvK nummer : 08130340 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840AC HARDERWIJK 

 

Planning 
Datum inspectie : 20-01-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 26-01-2015 
Zienswijze houder : 02-02-2015 
Vaststelling inspectierapport : 04-02-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 05-02-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-02-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 10-02-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Vorig jaar is in uitvoerig overleg met de GGD en de gemeente besloten dat we een campingbedje 
in een aparte ruimte mogen plaatsen als we een camera aanschaffen. Dit hebben we direct 
gekocht en de GGD en het gemeentehuis complimenteerde ons met de manier hoe wij erop in 

sprongen. 
Daardoor kan als een kindje moeite heeft met slapen toch de rust krijgen en is de veiligheid 
gewaarborgd. 
  
Tijdens de nieuwe controle dit jaar hoorde we dat er nare ongelukken zijn gebeurd in een 
campingbed en gaf de GGD aan dat ze vanaf nu toch geen campingbedje wilden op het 

kinderdagverblijf. 

Daardoor hebben we direct het bedje opgeruimd en een nieuw goedgekeurd bedje erbij besteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Jehizkia de Hoop 
Prinsen en prinsessen 

 
 
 

 


