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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 

Peuteropvang 't Zwaluwennest, locatie Verzetslaan, is gevestigd in basisschool 'De Schuilplaats’. 

Deze groep wordt 'de Schuilplaats' genoemd. De peuteropvang is elke ochtend geopend. Het is een 

peuteropvang met een Christelijke signatuur. Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. 

 

Inspectiegeschiedenis  

2017, jaarlijks onderzoek: De locatie voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

2018, jaarlijks onderzoek, Er zijn overtredingen op het domein Pedagogisch klimaat, Veiligheid en 

gezondheid en ouderrecht.  

2018, nader onderzoek: de overtredingen geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek, zijn 

hersteld. 

2019, jaarlijkse onderzoek: de locatie voldoet aan de onderzochte voorschriften. 

 

Voortgang 

De beroepskrachten en de houder hebben zich coöperatief getoond bij deze inspectie. 

Tijdens dit onderzoek wordt er voldaan aan de onderzochte voorschriften.  

 

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

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 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. Dit onderdeel is niet meegenomen, omdat er in het LRK 

niet is aangegeven dat de locatie gesubsidieerde VE aanbiedt. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De organisatie heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. De beroepskrachten zijn bekend met 

het plan en handelen overeenkomstig 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. De observatie heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden in 

verband met de coronapandemie.   

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten 

staan beschreven: 

 

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats. Geobserveerd zijn de volgende momenten: 

• vrij spel; 

• kringmoment; 

• op weg naar het buitenspelen. 

 

Emotionele veiligheid 

Er is informatieoverdracht en -uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten 

In de ruimte hangen knutselwerken van de kinderen. Eén van de schilderijen laat duidelijk zien 

welk doel de activiteit heeft gehad. Er is onder andere aandacht voor de luistervaardigheden en het 

begrip. Op de tekening is dit erbij geschreven. Zodat ouders ook kunnen zien op welke manier er 

wordt gewerkt en wat hun kind al kan. Ouders worden verder digitaal geïnformeerd. Daarnaast 

hangt er informatie op het bord in het halletje. Tijdens het ophalen van de kinderen is er aandacht 

voor de overdracht van die ochtend. Beroepskrachten benoemen bijzonderheden. 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competentie 

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

activiteitenaanbod en inrichting 

De beroepskracht zit op de grond bij de kinderen. Samen bouwen ze een toren. Tijdens deze 

activiteit komen verschillenden ontwikkelingsgebieden aan de orde: het bouwen, constructie en 

motoriek. De beroepskracht telt met de kinderen: 1...2.... Ze laat ruimte voor de kinderen om 

eerst zelf het volgende getal te benoemen. En complimenteert ze: goed zo!. De beroepskracht 

benoemt de begrippen hoog en laag met de kinderen. Als de toren heel hoog is, laten ze de toren 

samen omvallen. De kinderen reageren enthousiast. Daarna bouwen ze opnieuw een toren, om de 

beurt en nog hoger. 
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Tijdens het kringmoment komt de pop 'Bas' erbij. Samen met de kinderen wordt het dagritme 

besproken. De wasknijper wordt gehangen bij de activiteit die nu wordt gedaan. Een kind mag dit 

doen, maar komt er niet goed uit. De beroepskracht helpt. Ze gaat samen de plaatjes af, zijn we 

nu aan het....? Nee?, totdat het plaatje komt, dat het kind met 'je' kan beantwoorden en zo lukt 

het.  

De kinderen gaan naar buiten. De beroepskracht zegt: 'Kan Bas zo naar buiten?' 'Nee!!, jas aan.' 

De beroepskracht zegt: 'Er zijn wat nieuwe kinderen, wij gaan oefenen.' Ze doet het jas aantrekken 

voor met de pop Bas. Dit gebeurt heel rustig, terwijl ze samen met de kinderen benoemt wat er 

gebeurt: 'Hoeveel armen heeft Bas? 1....2....'Na de jas aan trekken, vraagt ze weer: ‘Is Bas nu 

klaar om naar buiten te gaan?' Er blijken ook nog schoenen aan te moeten. De beroepskracht zegt: 

'Bas vraagt: Juf, wil jij mijn veters strikken?'  

 

Conclusie 

Peuteropvang 't Zwaluwennest, locatie Verzetslaan, 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 houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (januari 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. 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 wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 

basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 

de aanwezige personen die ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig zijn, in het bezit zijn 

van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. De personen die 

gecontroleerd zijn, zijn gekoppeld aan Stichting Kinderopvang CNS Putten in het personenregister 

kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Beroepskracht op locatie 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is 

onderzocht. De beroepskracht is in het bezit is van een passende beroepskwalificatie. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De door de organisatie aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor 

de werkzaamheden passende opleiding. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel wordt voldaan. 

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

stagiaires 

Op de groep worden maximaal 16 peuters opgevangen met 2 beroepskrachten. 

 

Er is ruimte voor maximaal 16 kinderen op de groep. 

 

Op het moment van inspectie zijn er 13 kinderen in de groep met 2 beroepskrachten. De planning 

ingezien op de locatie, laat eenzelfde beeld zien. 

 

Conclusie 

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

wordt opgevangen. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is 1 stamgroep op de locatie Verzetslaan: De Schuilplaats.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Presentielijsten 
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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) 

 
 

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. 
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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 : 't Zwaluwennest, locatie Verzetslaan 

Website : http://www.cnskinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang CNS Putten 

Adres houder : Verzetslaan 17 

Postcode en plaats : 3882 HH Putten 

KvK nummer : 08166820 

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 : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 23-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 03-11-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


