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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
Op 1 april 2020 is bij de gemeente Harderwijk een wijzigingsverzoek binnengekomen. Het betreft 
een substantiële ophoging van het aantal geregistreerde kindplaatsen. 
 
Tijdens deze inspectie zijn alleen de kwaliteitsvoorschriften onderzocht die relevant zijn in het 
kader van het ophogen van de geregistreerde kindplaatsen. De bevindingen van dit onderzoek 
staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met betrekking tot de brandveiligheid of 
bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 
 

Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf Prinsen & Prinsessen is sinds 2012 in exploitatie. Kinderdagverblijf Prinsen & 
Prinsessen in Harderwijk is een kleinschalig kinderdagverblijf op een christelijke grondslag. 
 
De houder heeft op 1 april 2020 een wijzigingsformulier aan de gemeente Harderwijk doen 
toekomen. De wijziging behelst een uitbreiding van 12 naar 24 kindplaatsen. De houder wil opvang 
in een tweede stamgroep verzorgen en heeft hiervoor een ruimte binnen dezelfde locatie ingericht.  
 
Deze tweede groep zal in eerste instantie op de maandag, dinsdag en donderdag geopend zijn.  
Er zijn 6 tot 8 kinderen nu aangemeld voor deze groep. De houder heeft ervoor gekozen om met 
toestemming van ouders een aantal kinderen van beneden naar boven te plaatsen, zodat er ook op 
de nieuwe groep direct sprake is van een verticale groep. De houder heeft nieuw personeel 
aangenomen. De houder heeft een aantal bij haar werkzame beroepskrachten op de nieuwe groep 
geplaatst. De nieuwe beroepskrachten komen dan ook zowel beneden als boven te werken.  
 
Dit onderzoek doet uitsluitend uitspraken over de mogelijkheid tot uitbreiding.  
 
Een verdere toelichting is te lezen in het rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van het aantal geregistreerde 
kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) door te voeren.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan van de houder is te vinden op de website. Het betreft versie 1 maart 
2020. De houder heeft in deze versie beschreven dat er sprake is van twee stamgroepen,  
"Prinsen & Prinsessen" en "Koningskinderen". 
 
De maximale omvang van de stamgroepen staat beschreven en de werkwijze. Tevens staat 
beschreven dat in vakantieperiodes de groepen kunnen worden samengevoegd en dan worden 
opgevangen in de groep op de begane grond.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 18 mei 2020) 
 

Personeel en groepen 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
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 met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder heeft 1 nieuwe beroepskracht aangenomen en is bezig met een tweede. De nieuw 
aangenomen beroepskracht is ingeschreven in het personenregister kinderopvang en daarmee is 
aangetoond dat zij in het bezit is van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de gestelde 
eisen. Tevens is zij gekoppeld aan de houder van deze organisatie.  

Opleidingseisen 

Van de nieuw aangenomen beroepskracht is het diploma overlegd. Dit betreft het diploma SPW- 
niveau 3. Dit diploma is opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft het gezondheid en veiligheidsplan op de website staan, per groep is er een 
gezondheids- en veiligheidsplan. Het betreft versie 8 mei 2020. Op de locatie met betrekking tot de 
uitbreiding met de groep "koningskinderen" zijn een aantal risico's aanwezig. Hieronder komen een 
aantal risico's die er zijn, aan de orde.  
 
Het gebruik van de trap 
De nieuwe groep koningskinderen is gesitueerd op de tweede verdieping. Er zijn uitsluitend trappen 
om hier te komen. Zowel voor de ouders om het kind naar de groep te brengen en op te halen als 
om buiten te spelen, zijn deze nodig.  
De trap staat beschreven in het gezondheid- en veiligheidsplan. De bekleding van de trap staat 
onder andere beschreven en staat beschreven dat er met drie personen de kinderen zullen worden 
begeleid op de trap (een persoon beneden, een boven en een op de trap). 
 
Toilet 
Er is op de bovenverdieping sprake van 1 toilet voor zowel personeel als een gedeelte van de op te 
vangen kinderen. Uit het schoonmaakrooster is op te maken dat het toilet elk dagdeel wordt 
schoongemaakt (dus twee keer per dag). 
Tevens staan maatregelen beschreven ten aanzien van het aanleren van het toiletbezoek en 
verschoonmanieren.  
 
Vierogenprincipe 
Het kan voorkomen dat er 1 beroepskracht werkzaam is op de nieuwe groep. Er zal dan gebruik 
worden gemaakt van een babyfoon die geschakeld zal zijn met de groep beneden. De houder heeft 
expliciet aangegeven dat met de babyfoon in de groepsruimte, de beroepskracht zowel in de 
slaapruimte als in het toilet te horen zal zijn. 
De groep beneden heeft een zodanig kindaantal over alle dagen van de week dat daar altijd in 
ieder geval twee beroepskrachten aanwezig zijn.  
 
Handen wassen na verschonen versus voedselbereiding 
Er is in de groepsruimte 1 kraan, de kraan in de keuken. Hier worden de handen gewassen na het 
verschonen en wordt het voedsel bereid.  
 
De hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO's zijn te vinden op de 
website: https://www.rivm.nl/hygiënerichtlijnen/kdv-psz-bso, hierin wordt ook gebruik gemaakt 
van de hygiënecode voor kleine instellingen.  
 
In dit document staat het volgende: 
"Maak zuigelingenvoeding klaar op een plek die strikt gescheiden is van de verschoonplek. Uit een 
kraan die gebruikt wordt voor handen wassen en het verschonen van kinderen mag géén water 
getapt worden voor zuigelingenvoeding." 
 
De maatregelen omtrent het verschonen van kinderen op een verschoonkussen komen summier 
aan bod (gebruik handschoenen bijvoorbeeld, waar handen wassen etc.). Het risico omtrent 
kruisbesmetting door het gebruik van dezelfde kraan bij het handen wassen na verschonen en het 
bereiden van voedsel komt niet aan de orde.  
 
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om het beleid hierop aan te passen. De houder heeft dit 
dezelfde dag aangeleverd. De houder heeft beschreven hoe de flesvoeding, zonder gebruik van de 
betreffende kraan, wordt bereid. Tevens heeft de houder de maatregelen omtrent het verschonen 
aangevuld.  
 
Conclusie 
Met de aanpassingen wordt er voldaan aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Bij de jaarlijkse 
inspectie zal deze werkwijze in de praktijk worden meegenomen in de beoordeling.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
 

Accommodatie 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
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 met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De locatie waar de groep Koningskinderen is gesitueerd, is reeds een geregistreerde 
kinderopvanglocatie. De houder wil met deze wijziging een tweede stamgroep openen.  
Deze tweede stamgroep bevindt zich op de tweede verdieping. 
Hieronder de bevindingen van de accommodatie van deze tweede stamgroep.  
 
Binnenruimte 
Volgens aangeleverde plattegrond is de ruimte boven 50 vierkante meter. Hiermee kunnen 14 
kinderen tegelijkertijd opgevangen worden.  
De ruimte is reeds ingericht, er zijn diverse hoeken gecreëerd. Zo is er een hoge tafel, er zijn 
banken, er is een lage tafel er zijn speelkleden en er is spelmateriaal aanwezig.  
De houder heeft voor het betreden van de ruimte een hal gecreëerd. Er is sprake van 1 toilet, 
zowel voor het personeel als voor de peuters.  
 
Slaapruimte 
Er is 1 slaapruimte. Er staan drie duobedjes in. Daarnaast heeft de houder een aantal stretchers.  
 
Buitenruimte 
Voor het buiten spelen wordt gebruik gemaakt van de buitenruimte die ook wordt gebruikt door de 
groep gelegen op de begane grond. De houder heeft en plattegrond aangeleverd waarin wordt 
aangegeven dat de buitenspeelruimte 82 vierkante meter groot is. Dit is voldoende voor 27 
kindplaatsen. De buitenruimte is reeds ingericht en aangrenzend aan het kindercentrum. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen omtrent accommodatie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
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 en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling 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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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 kindercentrum 
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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Prinsen & Prinsessen 
Website : http://www.prinsen-prinsessen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000004898192 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. J. de Hoop-Fijnenberg 
KvK nummer : 54335396 
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 :  Mw. T. Dudok van Heel 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 19-05-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 26-05-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 29-05-2020 
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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. 

 
 
 
 
 
 

 


