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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
Tijdens dit incidentele onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen onderzocht. Naar aanleiding van een aanvraag tot wijziging van 
het geregistreerde aantal kindplaatsen is een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante 
kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen.  
  
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit 
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede 
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun 
kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 
  
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
  
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt 
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en 
meer waar dat nodig is. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf De Kindjes is gevestigd in verzorgingstehuis 't Boveneind in Veenendaal. 
  
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd 
met maximaal 7 kindplaatsen per dag en is sinds eind 2015 geopend op maaandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van half 8 tot 18.00 uur. 
  
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van 1 groepsruimte en een buitenruimte aangrenzend aan de 
groepsruimte. 
  
Onderzoeksgeschiedenis 
Op 2 februari 2016 is tijdens het onderzoek na registratie geconstateerd dat nog aandacht moet 
worden besteed aan de uitwerking van het beleid in verschillende documenten. 
In een nader onderzoek is gebleken dat de documenten volgens de eisen van de wet zijn 
aangepast. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

Op 27-3-2017 heeft de gemeente Veenendaal van Kinderopvang De Kindjes het verzoek ontvangen 
tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 7 naar 14 in het LRKP voor kinderdagverblijf De 
Kindjes. Ook zal een nieuwe ruimte in gebruik worden genomen. 
Op 4-4-2017 heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante kwaliteitseisen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit incidenteel onderzoek zijn 
onderzocht. De uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 7 naar 14 kinderen kan worden 
doorgevoerd. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
Na afloop van het toezichtsbezoek is het pedagogisch beleidsplan op de nieuwe situatie met meer 
kinderen beoordeeld. Onder het kopje ‘Pedagogisch beleid’ staan de bevindingen van de 
toezichthouder. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan is aangepast aan de nieuwe situatie waarin er maximaal 14 kinderen 
aanwezig zullen zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (4-4-2017) 
 Pedagogisch werkplan (kinderdagverblijf de kindjes 2017) 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

 

Personeel en groepen 

 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het 
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke 
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 
  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit 
geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk. De houder van een kindercentrum draagt er 
zorg voor dat de houder zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het 
bezit zijn van een geldige VOG. 
  
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de houder er zorg 
voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste beroepskwalificatie. 
De kwalificatie-eis staat beschreven in de CAO kinderopvang. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskrachten gecontroleerd op het in het bezit zijn van een 
geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. Daarnaast zijn de 
groepen gecontroleerd. Onder de kopjes ‘verklaring omtrent het gedrag’ en ‘Passende 
beroepskwalificatie’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens het toezichtsbezoek is de verklaring omtrent het gedrag van de beroepskracht die op de 
locatie werkzaam zal zijn ingezien door de toezichthouder. 
  
Conclusie 
De verklaring omtrent het gedrag is geldig en op tijd aangevraagd. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het toezichtsbezoek is het diploma van de beroepskracht die op de locatie werkzaam zal 
zijn ingezien door de toezichthouder. 
  
Conclusie 
De beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen die betrekking 
hebben op de hoeveelheid vierkante meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per 
aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte 
en ten minste 3 m2 passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de 
inrichting van de ruimtes van belang om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de 
basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speelruimte 
en voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Onder de kopjes 
‘Binnenruimte’ en ‘Buitenspeelruimte’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Binnenruimte 
 
Kinderdagverblijf De Kindjes wil een uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 7 naar 14. Binnen 
het gebouw waar het kindercentrum gevestigd is, is een grotere ruimte vrijgekomen. Er zal dus 
een verhuizing binnen hetzelfde adres plaatsvinden. 
  
Deze nieuwe ruimte wordt op het moment van het toezichtsbezoek nog verbouwd. De houder heeft 
de toezichthouder toegelicht hoe de ruimte ingericht zal worden. 
Hierbij is rekening gehouden met het aantal benodigde slaapplaatsen en ventilatie van de ruimtes. 
  
De ruimte heeft een oppervlakte van 65 m2 en zal passend worden ingericht. 
Per kind zal (65/14=) 4,6 m2 binnenspeelruimte beschikbaar zijn. 
  
Tijdens het jaarlijks onderzoek zal de inrichting van de ruimte worden beoordeeld. 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. De binnenspeelruimte zal worden ingericht naar de leeftijd- en 
ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Kinderdagverblijf De Kindjes heeft een buitenruimte van 74,5 m2. Bij gebruik door 14 kinderen is 
(74,5/14=) 5,3 m2 buitenspeelruimte per kind beschikbaar. 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
De locatie voldoet aan de onderzochte items betreffende de buitenruimte. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties (4-4-2017) 
 Plattegrond 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b 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. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Kindjes 
Aantal kindplaatsen : 7 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : A.E. Goossen 
KvK nummer : 63798883 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Wijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veenendaal 
Adres : Postbus 1100 
Postcode en plaats : 3900BC VEENENDAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 12-04-2017 
Zienswijze houder : 13-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 19-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-04-2017 
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Kinderopvang De Kindjes te Veenendaal 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft aangegeven akkoord te gaan met het rapport. 
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