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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. 

 

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 

Feiten kindercentrum 

Kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur is gevestigd in een oude pastorie in het centrum van Beltrum. 

De houder heeft meerdere locaties in de regio. Kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur is onderdeel 

van Weijdeland Kinderopvang B.V.  Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep en staat 

geregistreerd in het landelijk register kinderopvang voor 16 kindplaatsen. Er wordt opvang 

geboden op maandag tot en met vrijdag aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 

Inspectiegeschiedenis 

15-08-2019: Onderzoek voor registratie. Er is toezicht in het kader van streng aan de poort 

uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een positief advies tot opname register in het LRK; 

28-01-2020: Onderzoek na registratie. Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan; 

12-08-2021: Jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

Huidige bevindingen 

In opdracht van de gemeente Berkelland heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden. Tijdens 

het huidige onderzoek is wederom geconstateerd dat de locatie voldoet aan de getoetste 

voorwaarden. 

 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

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. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Voor deze locatie heeft de houder het volgende document opgesteld: 

• Pedagogisch beleids-/werkplan Juffrouw Bellefleur, maart 2022 

 

Het beleidsplan is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld. De beroepskrachten handelen 

conform het pedagogisch beleid. 

 

Conclusie:  

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Pedagogische praktijk 

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. 

• 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. 
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Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR 

Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een korte 

observatie plaatsgevonden. Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de 

observaties van twee aspecten staan beschreven. 

 

De observatie is uitgevoerd op 28 februari 2022 er waren in totaal 11 kinderen en drie 

beroepskrachten aanwezig. Tijdens de observatie zijn onder andere vrij spel, de toiletronde, buiten 

spelen en een fles geven gezien. 

 

• 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.  

De oudste kinderen zijn vrij aan het spelen en halen allerlei materialen uit een mandje. De 

beroepskracht zegt: 'Oh, wat zijn jullie aan het doen? Kom, we gaan het samen opruimen. Alles 

weer in het mandje.' De kinderen ruimen vervolgens de materialen op. De beroepskracht zegt 

vervolgens: 'We gaan zo naar de wc en dan naar buiten.' 

 

Een aantal kinderen gaat mee buiten spelen. Ze doen hun jassen en schoenen/laarzen aan. De 

beroepskrachten begeleiden de kinderen hierbij. Als de kinderen klaar zijn, mogen ze bij de deur 

gaan wachten. De beroepskracht zegt: 'Ga maar hier zitten X, even wachten'. De kinderen zijn 

bekend met dit ritueel en wachten bij de deur totdat alle kinderen klaar zijn. De beroepskrachten 

bieden structuur. 

 

De kinderen worden gezien door de beroepskrachten. 

De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun 

emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin 

(boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 

 

De beroepskracht vraagt een kind om mee te gaan om zijn jas aan te trekken, dit kind is vrij 

nieuw. De beroepskracht zegt daarop: 'X, ga je met mij mee? Ja, jij kent mij nog niet zo goed hè?' 

 

De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de 

beroepskrachten. 

 

Wanneer een baby uit bed komt en wordt omgekleed, kletst de beroepskracht tegen het kind. De 

beroepskracht zegt: 'Heb jij lekker geslapen?' Er is interactie tussen beide, de baby lacht. De 

beroepskracht kondigt haar handelingen aan en is voorspelbaar voor de baby. 

 

De kinderen krijgen complimentjes van de beroepskracht. Zo zegt de beroepskracht tijdens de 

toiletronde tegen één van de kinderen: 'Lukte het niet? Dat geeft niks, jij hebt het goed 

geprobeerd!' En tegen één van de kinderen die zit te wachten bij de deur zegt de beroepskracht: 

'X, ik vind dat je heel goed op je billen kan zitten hoor!'  

De kinderen worden in hun gedrag bekrachtigd door de positieve houding van de beroepskrachten 

en de complimentjes die zij geven. 
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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.  

Wanneer één van de jongere kinderen op een baby gaat 'zitten' zegt de beroepskracht: 'X, wat doe 

jij? Je kan niet op Y zitten hè? Dat is niet leuk' 

 

Buiten staan een aantal buitenbedjes in de buitenruimte. De bedjes staan gesitueerd aan de rand 

van de buitenruimte. Er wordt rekening gehouden met de kinderen die slapen: er vindt geen druk 

spel plaats aan die kant van het terrein. Hier zijn afspraken over gemaakt. Kinderen wordt geleerd 

om rekening met elkaar te houden.   

 

Tijdens het spelen in de zandbak ontstaat er onenigheid tussen twee kinderen. De beroepskracht 

wacht heel even af alvorens zij naar de kinderen toe gaat en vraagt wat er aan de hand is. Beide 

kinderen willen met hetzelfde speeltje spelen. De beroepskracht zegt: 'X, had hem eerst. Jullie 

kunnen om de beurt ermee spelen. Kijk Y, je mag ook eerst met deze spelen?' De beroepskracht 

begeleidt de kinderen en zij spelen vervolgens verder. Kinderen wordt geleerd om samen te spelen. 

 

Wanneer de beroepskracht één van de kinderen de fles geeft, komt een ander kind bij haar. De 

beroepskracht geeft aan dat het kind even moet wachten totdat de baby de fles op heeft. 

Kinderen wordt geleerd op hun beurt te wachten. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verantwoorde dagopvang wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (K. Kroekenstoel, 28-03-2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, 28-02-2022) 

• Observatie(s) (28-02-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Juffrouw Bellefleur, maart 2022) 
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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 

Houder 

De nieuwe bestuurders zijn onder de huidige houder ingeschreven en gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang (PRK). Daarbij is de verklaring omtrent gedrag goedgekeurd. 

 

Beroepskrachten  

De aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld in het PRK aan de houder 

Weijdeland Kinderopvang B.V. 

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten op locatie 

De ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten van deze locatie, beschikken over een 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder geeft aan dat de directeur aangesteld is voor de functie van pedagogisch 

beleidsmedewerker. Er is aangetoond dat zij beschikt over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk.  

 

Conclusie:  

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op deze locatie worden op drie groepen in totaal maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar oud 

opgevangen. Aan de groepen worden vaste beroepskrachten gekoppeld. 

 

Inzet van voldoende beroepskrachten wordt bepaald aan de hand van de rekentool (1ratio.nl) en 

geborgd. Op de dag van het onderzoek zijn er 11 kinderen en drie beroepskrachten aanwezig. Eén 

van de beroepskrachten moet even naar een andere locatie en wordt vervangen door een andere 

beroepskracht. Er zijn dus in totaal vier verschillende beroepskrachten gezien. 

 

De verdeling van de kinderen is als volgt: 

Aantal aanwezige 

kinderen: 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

 0-1 jaar: 4 

 1-2 jaar: 4 

 2-3 jaar: 1  

 3-4 jaar: 2 

 

Totaal: 11 kinderen 

 

 3  3 

 

Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht- kindratio (BKR). 

 

Conclusie:  

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft op grond van de rekenregels bepaald hoeveel uren er ingezet worden betreft de 

pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. 

Hiermee voldoet de houder aan één voorwaarde. 

 

In het 'Pedagogisch beleids-werkplan Juffrouw Bellefleur. maart 2022' heeft de houder onder 

andere het volgende hierover opgenomen: 

6. Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, 

beleven en te leren. Ook onze pedagogisch medewerksters krijgen de kan om te ontdekken wie ze 

zijn, welke competenties ze beheersen en hoe zij verder kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom 

worden pedagogisch medewerksters gecoacht bij de dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de 

individuele coaching gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt samen gekeken naar de taal en 

interactievaardigheden, de competenties en de taakafspraken. Zelf reflectie speelt daarin een grote 

rol.  

 

De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse 

werkzaamheden. Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Belhamels Kinderopvang B.V. is Kim 

Kroekenstoel (vestigingsmanager). Kim Kroekenstoel is in het bezit van het Hbo-diploma: 

Pedagogisch Management Kinderopvang. Als pedagogisch beleidsmedewerker is zij 

verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij wordt 

vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.  
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Totaal aantal fte in 2022: 109 uur per week / 36 = 3,02 fte op Juffrouw Bellefleur x 10 coaching 

uren = 30,28 uren.  

 

   50 uur x aantal 

kindercentra   

 10 uur x aantal fte 

pedagogisch medewerkers 

  

 Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x aantal fte) = 

minimale ureninzet   

 

 2022  

  

 400    175    575  

 

(*) Rekensom Juffrouw bellefleur: 50 uur + 30,28 coaching uren = 80,28 uren in 2022.  

 

Informeren van ouders 

Ouders kunnen in het pedagogisch beleidsplan lezen over de coaching, deze is op de website van 

de houder geplaatst. Daarnaast heeft de locatieverantwoordelijke in februari 2022 een nieuwsbrief 

met algemene informatie over de coaching voor 2022 naar ouders verstuurd. 

 

In de praktijk 

De beroepskrachten vertellen over de ontvangen coaching. Deze heeft onder andere bestaan uit 

observaties op de groep, externe workshops, jaargesprekken en nieuwsbrieven. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.  

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2023 zal worden beoordeeld of in de praktijk het minimaal 

aantal uren daadwerkelijk is ingezet en of elke beroepskracht coaching heeft ontvangen over 2022. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderen worden geplaatst in een vaste stamgroep. De dagopvang vindt plaats in één stamgroep 

van maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar. 

 

Conclusie:  

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (K. Kroekenstoel, 28-03-2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, 28-02-2022) 

• Observatie(s) (28-02-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (Juffrouw Bellefleur, maart 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens deze inspectie blijkt dat er van de aanwezige beroepskrachten, ten minste één in het bezit 

is van een geldig EHBO-certificaat. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (K. Kroekenstoel, 28-03-2022) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten, 28-02-2022) 

• Observatie(s) (28-02-2022) 

• EHBO certifica(a)t(en) 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juffrouw Bellefleur 

Website : http://www.juffrouwbellefleur.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Weijdeland Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Severtweg 6a 

Postcode en plaats : 7156 RL Beltrum 

KvK nummer : 62966545 

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. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
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Planning 

Datum inspectie : 28-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-03-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


