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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

 

 

 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Knorretje is sinds 2019 gevestigd aan de Middelhorsterweg 30b in Haren. Het 

kinderdagverblijf biedt opvang aan twee groepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 

jaar. Er is hier bewust gekozen voor kleinschalige opvang met veel ruimte voor de kinderen. De 

houder heeft tevens een locatie in de wijk Helpman te Groningen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

9 juli 2019 onderzoek voor registratie; werd voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

31 oktober 2019 onderzoek na registratie; werd voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

11 juni 2020 jaarlijks onderzoek;  tekortkomingen geconstateerd in het domein 'personeel en 

groepen'  

18 januari 2021 nader onderzoek;  werd voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 

 

Bevindingen huidige inspectie 

 

Op 19 april 2021 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is 

gestart met het opvragen van documenten bij de locatieverantwoordelijke en vervolgens heeft er 

een korte observatie plaatsgevonden op de locatie.  

 

Er is een tekortkoming geconstateerd binnen het  domein 'personeel en groepen'  De tekortkoming 

is uitgewerkt bij de observaties en bevindingen. 

 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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. 

 

 

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

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met 

de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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, en 

4. 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. 

Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het 

“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.   

Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-

Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005): 

- Het waarborgen van emotionele veiligheid 

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie  

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie 

- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen 

 

 

Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in twee verticale groepen van 0 tot 4 jaar. 

 

Door de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 heeft er een korte observatie 

plaatsgevonden tijdens het buitenspelen. Kinderen van beide groepen speelden buiten. 

 

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien: 
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Emotionele veiligheid 

 

De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen. 

Ze reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen en gaan relaxed met ze om. 

Ze sluiten op een passende wijze aan op de interesse en emotie die het kind aangeeft. Tijdens het 

buitenspelen regent het. De kinderen dragen regenbroeken en laars jes. Regelmatig checken de 

beroepskrachten bij de kinderen of ze buiten willen blijven of dat ze liever naar binnen willen. 

Kinderen die  naar binnen willen mogen naar binnen. 

 

Persoonlijke competentie 

 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen. 

Ze sluiten op een passende wijze aan bij het ontwikkelingstempo en - niveau van een kind. Ze 

bieden spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te 

overvragen of te onderschatten. Buiten heeft het kinderdagverblijf o.a. een glijbaan en een 

speelhuisje. Bij de ontdekkingstocht van de jongsten, kijken de beroepskrachten hoe dit gaat. Daar 

waar nodig begeleiden ze de kinderen bij het klimmen en klauteren. 

 

Sociale competentie  

 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen 

onderling. 

Ze helpen de kinderen actief mee om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te 

ontwikkelen. Tijdens de observatie is te zien dat een groepje kinderen aan het kijken is naar een 

kikker en naar slakken. Een jongen kijkt op een afstand naar de groep. De beroepskracht nodigt 

hem uit om ook mee te komen kijken. 

 

 

Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en 

dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.  

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact houder) 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf Knorretje Haren versie juli 

2019) 
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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 

Uit het personenregister kinderopvang en informatie van de houder is gebleken dat, ten tijde van 

de inspectie, op deze locatie twee stagiaires werkzaam waren die beschikken over een geldige 

verklaring omtrent het gedrag, maar niet staan ingeschreven in het personenregister. 

 

 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 

Uit een steekproef is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

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

stagiaires 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende 

beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
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Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 

Wanneer er één beroepskracht aanwezig is terwijl er wordt afgeweken van de beroepskracht-

kindratio, is er altijd een andere volwassene ín het kindercentrum aanwezig. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie: 

 

-  De Bijtjes 

-  De Vlinders 

 

Op beide groepen worden maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 

toegewezen. 

 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en presentielijsten is gebleken dat aan een kind in de 

leeftijd tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag 

ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat aan kinderen vanaf 

één jaar ten hoogste drie vaste beroepskrachten worden toegewezen. Dit geldt ook voor kinderen 

in de leeftijd tot één jaar indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer 

beroepskrachten tegelijkertijd wordt gewerkt. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat een kind gedurende de week van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepruimtes gebruik maakt. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens 

beroepskracht van het kind, bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is 

het aanspreekpunt voor ouders. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact houder) 

 Interview (beroepskracht) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Website 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 Presentielijsten (week 23 en 24 2021) 

 Personeelsrooster (week 23 en 24 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf Knorretje Haren versie juli 

2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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 

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) 

 

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 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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Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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 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;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

11 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-04-2021 

KDV Knorretje te Haren Gn 

 

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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt 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 voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Knorretje 

Website : http://www.kinderdagverblijfknorretje.nl 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Mandy Westerhof 

KvK nummer : 02068425 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  G. Engelsman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Groningen 

Adres : Postbus 7081 

Postcode en plaats : 9701 JB Groningen 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 06-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 02-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-08-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 23-08-2021 
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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. 
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