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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. 
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

 
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
 
In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.  

 
Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest bijdragen aan de kwaliteit 
van de opvang: 
 
• het pedagogisch beleid; 

• de pedagogische praktijk; 
• het aantal beroepskrachten op de groepen; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 
• diploma’s beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker; 
• inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan organisatie. 
 
Dit is aangevuld met: 
 
• beleid inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• informatie. 
 
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf (KDV) 
Peninna. Na feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Peninna is een particuliere kinderdagopvang geïnspireerd door de natuur, antroposofie en het 
leven. Het dagverblijf is gevestigd in Abdij Rolduc in Kerkrade. 

 
Bij het kinderdagverblijf wordt gewerkt vanuit een eigen visie, waarin: 
• Het kind en natuur centraal staan; 
• Kleinschaligheid belangrijk is; 
• Het van levensbelang is dat kinderen (en volwassenen) rust, reinheid, regelmaat, puurheid en 

liefde ervaren; 
• Kwaliteit tijd voor kinderen, dat ze zich gezien en gehoord voelen, belangrijk is; 

• Een warme, liefdevolle bedding is waarin kinderen fouten mogen maken en tevreden blijven 
met wie ze zijn; 

• De inrichting natuurlijk en rustig gehouden wordt en accenten van dienende 
seizoen weergegeven worden. Op deze manier worden kinderen meegenomen in de puur- en 
echtheid van de wereld, zodat het kind mag voelen en ervaren wat materialen, sferen, kleuren, 
ritme, vertrouwen, aandacht en liefde met hem/haar doen. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor 28 kindplaatsen. Er 
wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar in twee stamgroepen; De 
Pareltjes (0-1 jaar) en De Schelpjes (1-2 jaar). 
 
De locatie beschikt hier over twee ruime groepsruimtes. De inrichting is uitnodigend en biedt rust 
en sfeer. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout en zachte 

stoffen. Er zijn diverse speelhoeken gecreëerd waaronder een huishoek en een winkeltje. Overig 
spelmateriaal is opgeborgen in open kasten. 
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De babygroep is ingericht met diverse 'rustplekken' voor de allerkleinsten en uitdagende hoekjes 

waar de dreumesen kunnen spelen. 
 
Kinderdagverblijf Peninna is elke werkdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur. 

 
Op deze locatie is een team van 14 pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij worden aangestuurd 
door de houder en één locatieverantwoordelijke, welke tevens pedagogisch medewerker is op deze 
locatie. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 

Soort onderzoek  Datum  Bevindingen  

Onderzoek voor 
registratie  

13-03-
2018 

Positief advies opname in het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

Onderzoek na 
registratie  

21-06-
2018  

Overleg en overreding bij de domeinen Pedagogisch Klimaat 
en Veiligheid en gezondheid. Heeft geleid tot het gewenste 
resultaat. 
 

Geen tekortkomingen. 

Jaarlijks onderzoek 

(jaar na exploitatie) 

11-04-

2019 

Herstelaanbod bij het domein Registratie wijzigingen en 

administratie. 
 
Heeft geleid tot het gewenste resultaat. 
Geen tekortkomingen.  

 

Huidige onderzoek  
Op dinsdagochtend 10-03-2020 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf Peninna. Op de locatie is een gesprek geweest met de houder en de aanwezige 
pedagogisch medewerkers. De praktijk in de groepen is geobserveerd. Er zijn op locatie enkele 
documenten doorgenomen en na het onderzoek heeft de houder documenten toegestuurd naar de 
toezichthouder.  
 

Bevindingen van het huidige onderzoek 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld en draagt er zorg voor dat in de praktijk 
wordt gehandeld conform het pedagogisch beleidsplan.  

 
Er heerst een gemoedelijke sfeer in beide groepen. De inrichting is uitnodigend en straalt rust uit 
door middel van natuurlijke materialen zoals hout, riet en zachte stoffen.  

De beroepskrachten hebben oog voor alle kinderen en spelen in op de individuele wensen en 
behoeften van de kinderen. Er is voldoende afwisseling tussen het vrij spel en het aanbod van 
activiteiten, zoals een boekje voorlezen of liedjes zingen. De kinderen tonen in hun gedrag en 
houding zich op hun gemak te voelen. Ze zijn allen ontspannen bezig met hun spel. De 
beroepskrachten gaan mee in de fantasie- en belevingswereld van de kinderen. De 
beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief. Tijdens verzorgingsmomenten maken de 
beroepskrachten contact met de baby(s) door tegen ze te praten, emoties(gezichtsuitdrukking) te 

tonen en oogcontact te maken.  
  
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 
relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de gestelde eisen.  
 
De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een passend diploma.  
 

De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden medewerkers in het personenregister 
kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie.  
 
De pedagogisch beleidsmedewerker (combifunctie) beschikt over een diploma dat voldoet voor de 
functie van pedagogisch medewerker minimaal mbo niveau 4. Ze is aangesteld vóór 01-01-2019. 
Daardoor valt ze onder het overgangsrecht. De betreffende medewerker dient de scholing voor 

coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar vóór 1 januari 2021 af te ronden. 
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De houder voldoet niet geheel aan de voorwaarden met betrekking tot het beleid ten aanzien van 
de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Er is herstelaanbod geboden. De houder heeft 

hier gebruik van gemaakt. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Voor meer informatie zie het 
betreffende item.  
Medewerkers ontvangen jaarlijks coaching.  

 
De houder voldoet aan de voorwaarde met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
 

Conclusie 
Tijdens het huidige onderzoek en na herstelaanbod is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 
voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

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

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij 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 hij 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. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

  

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleid en het pedagogisch 
handelen worden tijdens leeravonden en teamvergaderingen besproken. De houder draagt de visie 
van het kinderdagverblijf over aan het team, zodat zij het zich eigen maken. De praktijk komt 
overeen met het beleid. 

 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 
 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf Peninna 

de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 
overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 

 
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het 
vrij spel, het eet- en drinkmoment en verzorgingsmomenten. Voorbeelden ter illustratie zijn cursief 
gedrukt.  

 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 
pedagogische basisdoelen. 
De beroepskrachten en houder bespreken het handelen op vaste momenten (leeravonden). Het 
pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en naslagwerk gebruikt.  

 
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten op een 
sensitieve en responsieve manier reageren op signalen van de kinderen. Er is zichtbaar respect 
voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen aan gedrag worden 
gesteld. Hierdoor kunnen de kinderen zich emotioneel veilig voelen. 
 

De beroepskrachten laten actief merken dat zij de kinderen begrijpen en reageren daar adequaat 

op. Zij laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken 
grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.  
Een kind dat niet lekker is, wordt op de bank gelegd totdat haar moeder haar komt ophalen. Een 
beroepskracht biedt het kind nabijheid en troost. Ze aait het kind over haar rug en controleert hoe 
het met het kind gaat.  
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De beroepskrachten in de babygroep gebruiken de verzorgingsmomenten, bijvoorbeeld het geven 
van de fles, voor interactie met het kind. De beroepskrachten reageren op de baby's door zelf ook 

geluidjes te maken, oogcontact te maken en emoties te laten zien. Er staat een rustgevend 
muziekje op en de baby's worden geknuffeld en gemasseerd/gekriebeld. De kinderen ervaren 
zo persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier en aandacht.  

 
De overgang naar een nieuwe groep en nieuwe beroepskrachten verloopt geleidelijk; kinderen 
worden hierop voorbereid. Zo brengt tijdens het onderzoek een kind uit de groep De Pareltjes een 
bezoekje aan de groep De Schelpjes. Het kind leert zo kennismaken met de pedagogisch 
medewerkers en kinderen van de voor haar binnenkort nieuwe groep.  
 
De beroepskrachten scheppen, door middel van een gevarieerd aanbod van materialen en 

activiteiten, condities voor spel dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 
kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en 
taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Zodoende worden zij in staat gesteld zelfstandig te 
functioneren in een veranderende omgeving. 
 
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie. Tijdens het eet- en drinkmoment in de groep De Schelpjes 
worden onderlinge gesprekjes gevoerd. Tijdens het vrij spel spelen een aantal kinderen in de 
huishoek. Een beroepskracht zit erbij op de grond. De kinderen zoeken de beroepskracht op en 
geven haar zogenaamd eten. De beroepskracht gaat mee in de spel- en fantasiewereld van de 
kinderen. Ze zegt: "Zullen wij de tafel dekken?" en "Maak mij maar een lekkere boterham", "Mmm, 
lekker!".  

 
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking . Zo wordt er een boekje voorgelezen, worden er liedjes gezongen en ervaringen 
verwoord.  
 
Kinderen worden begeleid in hun interactie met leeftijdsgenoten en bij het ontwikkelen van sociale 
verantwoordelijkheid. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden bij. Dit helpt hen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen. 
 
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 
kinderen om contact met elkaar te maken. In de babygroep zit de beroepskracht samen met een 

aantal kinderen/baby's op een zacht kleed. Dit nodigt uit tot contact maken met elkaar. Een kind 
zoekt contact met een baby en aait haar zachtjes. De beroepskracht reageert hier op en stimuleert 

het contact. Ze zegt: "Ja, dat is <naam van het kind>, ga jij haar aaien? Wat lief zeg!". Het kind 
knuffelt de baby en de beroepskracht zegt: "Ooh en ook nog een dikke knuffel!". 
 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. De inrichting is seizoensgebonden. Elk seizoen biedt ruimte 
voor veranderingen in de inrichting die aansluit op het betreffende seizoen. De inrichting in beide 
groepen ziet uitnodigend uit en geeft een ontspannen en gemoedelijke sfeer.   

 
De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij zijn zich 
bewust van hun voorbeeldfunctie in spreken en handelen. Er is aandacht voor de cultuur, 
diversiteit en de algemeen aanvaarde waarden en normen van onze huidige 
participatiesamenleving. 
 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten, helpen en werken samen.  
 

Tevens zijn zij zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Zij gedragen zich volgens de 
waarden en normen in het pedagogisch beleid. Zij proberen naar beste kunnen hiernaar te 
handelen. 
 

Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende de pedagogische praktijk. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peninna, versie maart 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 

Bij dit onderzoek heeft middels een steekproef een controle plaatsgevonden van de verklaringen 
omtrent het gedrag, de inschrijving in het personenregister kinderopvang en de koppeling aan de 
organisatie door de houder van de aanwezige zes beroepskrachten, de houder (tevens pedagogisch 

coach) en twee medewerkers die de pedagogisch coach ondersteunt in haar taken. 
 
De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan 
de organisatie. 
 
Tijdens het onderzoek is één persoon aanwezig die een dag komt proefdraaien. Inschrijving in het 
personenregister kinderopvang is hierbij niet van toepassing. Zodra de persoon op structurele basis 

aanwezig zal zijn tijdens opvanguren, dient zij te worden ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang. 
 
Er zijn momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten en/of vrijwilligers werkzaam. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 

personenregister kinderopvang. 
 

Opleidingseisen 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de aanwezige zes beroepskrachten beoordeeld. 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 
Er worden op deze locatie geen beroepskrachten in opleiding ingezet. 
 
Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. 

De pedagogisch beleidsmedewerker (combifunctie) beschikt over een diploma dat voldoet voor de 
functie van pedagogisch medewerker minimaal mbo niveau 4. Ze is aangesteld vóór 01-01-2019. 

Daardoor valt ze onder het overgangsrecht. De betreffende medewerker dient de scholing voor 
coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar vóór 1 januari 2021 af te ronden. 
  
De pedagogisch beleidsmedewerker wordt in haar taken ondersteund door twee medewerkers; één 
voor de beleidstaken en één voor het coachen.  
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In de CAO zijn geen kwalificatie-eisen gesteld aan de specifieke (deel-)functie van 
beleidsmedewerker. Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand wel of niet aan het 

functieprofiel voldoet. De kwalificatie voor deze functie wordt daarom niet door de GGD 
beoordeeld. 
In 2020 gaat de medewerker die ondersteunt in de coachingstaken tevens in opleiding voor de 

functie van pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang. Indien zij de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker gaat uitvoeren, wordt dit bij een volgend onderzoek beoordeeld.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot opleidingseisen.  
 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 
 

Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 
 

Naam 
groep: 

Aantal aanwezige kinderen 
per leeftijd: 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten: 

Aantal benodigde 
beroepskrachten: 

De 

Pareltjes 

0 jaar: 5 kinderen 

1 jaar: 5 kinderen 
 
Totaal: 10 kinderen 

3 (+ 1 persoon een dag 

proefdraaien) 

3 

De 
Schelpjes 

1 jaar: 5* kinderen 
2 jaar: 2 kinderen 

 
Totaal: 7 kinderen 
 
(*waarvan 1 kind uit de groep De 
Pareltjes in de groep De 
Schelpjes aanwezig is in het 
kader van wennen) 

3 2 

 
De houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de 
groep. In de groep "De Schelpjes" staat zelfs één pedagogisch medewerker extra ingezet. Hiermee 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
Tijdens activiteiten buiten de groep blijft het aantal in te zetten beroepskrachten gelijk aan de 

situatie direct voorafgaand aan de activiteit.  
 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor aantal beroepskrachten en eisen aan de 
inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet berekend. De houder heeft hiervoor de vereiste rekenregels gehanteerd. 

Het is onduidelijk of de vereiste peildatum voor het jaar 2019 en 2020 is gehanteerd. Daarnaast 
komt de berekening van 2020 niet overeen met de praktijksituatie van de peildatum 01 januari 
2020. De houder gaat uit van 2 locaties. Op de peildatum is sprake van 3 locaties. De berekening 
van uren dient hierop aangepast te worden. 
 
De toezichthouder heeft na het inspectiebezoek een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier 

gebruik van gemaakt. De houder heeft binnen de hersteltermijn actie ondernomen. De 
tekortkomingen zijn opgelost. 
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De houder beschrijft in het beleid: 
• De wijze waarop de uren worden verdeeld over beleidstaken en coaching; 

• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan beleidstaken en coaching; 
• Hoe de uren worden verdeeld over de verschillende kindercentra; 
• De wijze waarop beroepskrachten jaarlijks coaching ontvangen. 

 
Uit een steekproef blijkt dat beroepskrachten coaching hebben ontvangen aan het einde van het 
jaar 2019. Het is aannemelijk dat de coaching in 2020 zal plaatsvinden zoals de houder het 
beschrijft.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de inzet van de 

pedagogisch beleidsmedewerker.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. De indeling is als volgt: 
 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

De Pareltjes 0-1 jaar 9 

De Schelpjes 1-2 jaar 16 

 
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 

 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peninna, versie maart 2020) 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2019 en 2020) 
 

Ouderrecht 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 
aantal onderwerpen binnen de opvang. 
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De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  

Informatie 

De houder informeert de ouders via de website, het intakegesprek en het pedagogisch beleidsplan. 
De informatie is actueel. Ouders worden over de ontwikkeling/bijzonderheden van hun kinderen op 
de hoogte gehouden door middel van een schriftje, jaarlijkse tien minuten gesprekken en tijdens 
breng- en haalmomenten.  

 
De houder plaatst de inspectierapporten op haar eigen website. 
 
De houder informeert de ouders over de tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-
kind-ratio. 
 
De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen wordt via het 

pedagogisch beleidsplan en de website onder de aandacht van de ouders gebracht. 

 
Conclusie:  
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor informatie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Peninna, versie maart 2020) 
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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 
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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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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. 
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) 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peninna 

Website : http://www.peninna.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000040148130 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kim Heiltje Thea Bindels 
KvK nummer : 66029511 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. Custers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Kerkrade 
Adres : Postbus 600 
Postcode en plaats : 6460AP KERKRADE 

 

Planning 
Datum inspectie : 10-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 31-03-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 28-04-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


