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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. 
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld, 
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij 
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het risicogestuurde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kindercentrum 
Kinderdagverblijf 'Het Boerderijtje' is een kleinschalig kinderdagverblijf en is gelegen in 
een agrarische omgeving in het buitengebied van Bornerbroek. De kinderen kunnen in contact 
komen met allerlei dieren zoals kippen en konijnen. 
 
'Het Boerderijtje' staat vanaf 16-06-2014 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang 
met 31 kindplaatsen. Er zijn twee stamgroepen: 'De Geitjes' en 'De Lammetjes'. 
Het kinderdagverblijf is maandag tot en met vrijdag geopend van 7:30-18:00 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 03-03-2016 jaarlijks onderzoek; er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 01-06-2017 jaarlijks onderzoek; aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 
 31-05-2018 jaarlijks onderzoek; er werden tekortkomingen geconstateerd in het pedagogisch 

beleidsplan en het domein ouderrecht. 
 18-10-2018 nader onderzoek; de tekortkomingen zijn opgeheven. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Tijdens deze inspectie is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang 
handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan 
specifiek. 
 
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). 
  
 

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf 'Het Boerderijtje' beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er 
zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
Uit het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat het pedagogisch beleid periodiek 
wordt besproken en geëvalueerd wordt tijdens de teamvergaderingen. 
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Onderdeel van de inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Beoordeeld wordt of 
aan de voorwaarden voor verantwoorde kinderopvang wordt voldaan.  
Na een beschrijving van het opvoedingsdoel volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie. 
 
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
 
Sensitieve responsiviteit / aandacht 
Observatie  
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby. Tijdens de verschoning reageert de 
beroepskracht op geluidjes van de baby door zelf ook geluiden te maken. Tijdens het verschonen 
houdt zij oogcontact met de baby en praat zachtjes tegen de baby. 
Een baby die in de grondbox aan het spelen is heeft zich opgetrokken en maakt geluidjes die 
duidelijk ongenoegen uitdrukken. De beroepskracht loopt naar de baby toe en vraagt: "Wat is er 
lieverd? Wil je eruit?" 
De beroepskracht kent de kinderen goed. Zij weet in welke ontwikkelingsfase de kinderen zich 
bevinden. Welk kind nog niet zo stevig zit, welk kind zich al op kan trekken. 
 
Een baby zit op de grond en begint te huilen als de toezichthouder binnenkomt. De beroepskracht 
reageert meteen door het kind op te pakken en er geruststellend tegen te praten. Het kind stopt 
ook direct met huilen. 
 
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
 
De kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal inrichting en activiteitenaanbod 
Observatie 
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In de groepsruimte hangen knutselwerkjes van de kinderen. De kinderen hebben werkjes gemaakt 
die als thema 'zomer' hebben. 
 
De groepsruimte heeft verschillende activiteitenhoeken. Er is een: 
 
 huishoek; 
 verkleedhoek; 
 leeshoek; 
 een grote tafel om aan te knutselen. 
 
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
   
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
 
De kinderen zijn deel van de groep 
Observatie 
De kinderen hebben net gezamenlijk geluncht. Enkele baby's worden naar bed gebracht en de 
kinderen die niet meer slapen worden in de grondbox te spelen gelegd terwijl de beroepskracht de 
tafel afruimt en veegt. De beroepskracht heeft spelmateriaal in de grondbox gelegd en de baby's 
zijn druk bezig met hun spel. Zij letten op elkaar en 'praten' tegen elkaar. Af en toe reageert de 
beroepskracht op de geluiden door deze te verwoorden. 
 
Overdracht normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
Voorbeeldfunctie 
Observatie 
De beroepskrachten geven het goede voorbeeld in sociale vaardigheden in de omgang met andere 
kinderen. Zij zijn vriendelijk, troosten en zijn behulpzaam. 
 
Conclusie: de voorwaarden behorende bij verantwoorde kinderopvang worden voldoende 
gewaarborgd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 

Personeel en groepen 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De registraties in het Personen Register Kinderopvang en koppelingen van de personen die op basis 
van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens opvanguren 
werkzaam zijn op deze locatie, zijn middels een steekproef beoordeeld. Onderdeel van de 
steekproef zijn de twee beroepskrachten die sinds de vorige jaarlijkse inspectie in dienst zijn 
getreden. 
 
Conclusies: de personen uit de steekproef zijn geregistreerd en gekoppeld aan deze houder. Aan 
de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Opleidingseisen 

Tijdens deze inspectie zijn de diploma's beoordeeld van de twee beroepskrachten die sinds de 
vorige jaarlijkse inspectie in dienst zijn getreden. De diploma's van de overige beroepskrachten zijn 
reeds bij voorgaande inspecties beoordeeld. 
 
Conclusie: alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie conform de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
 

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

Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 
 
De houder heeft twee stamgroepen voor opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 
Op de dag van inspectie was de beroepskracht-kindratio op deze twee groepen als volgt: 
 

Naam groep Aantal kinderen Aantal beroepskrachten  Aantal benodigd 

 Lammetjes  9   2   2  

 Geitjes   6   1   1 

 
Conclusie: op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. De groepen worden begeleid door vaste 
beroepskrachten. 
 
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor het 
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 
Conclusie: aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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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 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) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 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) 

 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
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. 
 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Boerderijtje 
Website : http://kinderdagverblijfhetboerderijtje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029153719 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : S.H.M. Jannink-Schroten 
KvK nummer : 59907762 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK Enschede 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Christiane Brouwer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almelo 
Adres : Postbus 5100 
Postcode en plaats : 7600GC ALMELO 
 

Planning 
Datum inspectie : 22-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 03-09-2019 
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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. 
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