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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. 

Op grond van eerdere inspectiebevindingen is het jaaronderzoek opgesplitst in twee 

deelonderzoeken (aangeduid als jaaronderzoek respectievelijk incidenteel onderzoek) 

 

Bij het eerste deelonderzoek zijn de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen 

voorwaarden beoordeeld: 

 de pedagogische praktijk  

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

 opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)  

 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)  

 stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen).  

 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Er is voldaan aan de onderzochte voorwaarden.  

 

Korte beschrijving van het KDV Stip en Stap 

KDV Stip & Stap is gevestigd te Beneden-Leeuwen. Het KDV bestaat uit drie groepen: twee 

groepen voor kinderen van 0-3 jaar: de Vlindertuin en de Bloementuin en één groep De Tovertuin 

voor kinderen van 3-4 jaar. Buitenschoolse opvang (BSO) de Safari maakt ook deel uit van deze 

kinderopvangorganisatie. 

 

Inspectiegeschiedenis  

2021: Herstelaanbod op; Pedagogisch beleidsplan, Verklaring omtrent gedrag en personenregister 

kinderopvang, Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en Stabiliteit van de opvang voor kinderen.   

2020: Herstelaanbod op domein Personeel en groepen. 

2019: Er is, na herstel aanbod, voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

 

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 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de organisatie brede beleidszaken beschreven 

zijn. Daarnaast is er per opvanglocatie een specifiek pedagogisch werkplan dat toegeschreven is op 

die locatie.  

 

Het pedagogisch werkplan is in januari 2022 nog aangepast. Het deel waar de drie uurs regeling 

stond beschreven is toen aangepast. Ook is de beschrijving van de inzet van de 

Beleidsmedewerker/coach voor de organistatie, herschreven.  

Pedagogische praktijk 

Inleiding  

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.  

Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

van GGD GHOR Nederland. 

 

De observatie vond plaats tussen de middag tijdens een vakantie week.  

Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen. Voor de beschrijving van deze doelen zie het overzicht van de inspectie -

items in het laatste hoofdstuk. 

Er volgen nu enkele voorbeelden die zijn gezien tijdens de observatie. 

 

Het waarborgen van de emotionele veiligheid 

Tijdens de observatie is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 

 

Energie en sfeer                             

Tijdens de observatie ziet de toezichthouder dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De 

kinderen zingen enthousiast mee met alle liedjes en er is sprake van een ontspannen sfeer. Tijdens 

de observatie is duidelijk zichtbaar dat de kinderen zich emotioneel veilig voelen, want de kinderen 

bewegen zich vrij door de groepsruimte en er is sprake van een leuke interactie tussen de kinderen 

en de aanwezige beroepskracht. 

 

Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

Tijdens de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden voldoende gewaarborgd. 
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Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 

Tijdens de inspectie is gezien dat de kinderen na het fruit eten concreet kiezen voor het spel in één 

van de hoeken van de groepsruimte. Tijdens het vrij spel zijn de meeste kinderen het grootste deel 

van de tijd te vinden in die hoek. De momenten van geconcentreerd en aandachtig spel wisselen 

zich af met rondlopen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op om te laten zien wat ze hebben 

gemaakt of waarmee ze aan het spelen zijn. 

 

Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 

 

Zelfredzaamheid 

Na het eten mogen de kinderen zelfstandig naar de toilet. De beroepskracht geeft aan dat kinderen 

mogen gaan plassen. "Ga maar naar X." , het kind loopt naar de toilet toe om te gaan plassen. 

 

Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving 

Tijdens de observaties de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

 

Rituelen en voorspelbaarheid 

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. De 

kinderen hebben aan tafel fruit gegeten en gaan daarna naar buiten. In de andere groep mogen de 

kinderen na het vrij spel opruimen en daarna aan tafel. Deze overgangen worden duidelijk 

aangegeven door de beroepskrachten zodat alle kinderen weten wat er van hen wordt verwacht.  

 

Conclusie pedagogische praktijk 

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 

pedagogische basisdoelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep) 

 Pedagogisch beleidsplan (KDV Stip en Stap) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

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

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de stagiaires die 

aanwezig waren tijdens de inspectie.  

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang  

De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en 

gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden. Dit is getoetst aan de 

hand van hun arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst.  

Opleidingseisen 

Passende opleiding beroepskrachten  

De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 

recente cao Kinderopvang.  

  

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker  

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach hebben een passende beroepskwalificatie voor de 

functie van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang. Dit is in 

een voorgaand onderzoek vastgesteld.  

 

 

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio  

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De 

steekproef betreft de dag van de inspectie. 

 

Bloementuin; 10 kinderen met 1 beroepskracht en 1 stagiaire   

1 x 0 jaar 

3 x 1 jaar 

5 x 2 jaar 

0 x 3 jaar 

 

Vlindertuin: 5 kinderen en 1 beroepskracht 

0 x 0 jaar 

2 x 1 jaar 

3 x 2 jaar 

0 x 3 jaar 

 



 

 

7 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-08-2022 

Stip & Stap Kinderdagverblijf te Beneden-Leeuwen 

 

Tovertuin: 9 kinderen met 2 beroepskrachten 

9 x 2 tot 4 jaar.  

 

Inzet beroepskrachten in opleiding. 

Op dit moment worden er beroepskrachten in opleiding en/of stagiaires ingezet als beroepskracht.  

 

Onder beroepskrachten in opleiding worden verstaan: personen die een opleiding volgen die 

kwalificeert voor beroepskracht in de kinderopvang en volgens de cao kinderopvang op grond van 

een arbeidsovereenkomst ingezet worden als beroepskracht.  

 

Aantal beroepskrachten bij afwijkende inzet  

Bij inzet van minder beroepskrachten gedurende de toegestane en vastgelegde tijdsvakken van 

afwijken wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.  

   

Conclusie  

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.   

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in stamgroepen 

Volgens het pedagogisch beleid  is de indeling in stamgroepen/basisgroepen op het kindercentrum 

als volgt: 

 

Vlindertuin; 0-4 jaar maximaal 15 kinderen 

Bloementuin; 0-4 jaar maximaal 15 kinderen 

Tovertuin; 2-4 jaar maximaal 14 kinderen  

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat alle aanwezige kinderen in hun eigen stamgroep werden 

opgevangen.  

 

Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby’s (vaste gezichten criterium)   

Er is gekeken of  kinderen in de leeftijd tot één jaar in groepen met twee beroepskrachten ten 

hoogste twee (in groepen met drie beroepskrachten ten hoogste drie) vaste beroepskrachten 

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

Dit is beoordeeld voor de inspectiedag op de verticale groepen.  

Voor de aanwezige kinderen tot één jaar in de steekproef  is voldaan aan de eis van maximaal 

twee dan wel drie vaste gezichten.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (de groep) 

 Schriftelijke overeenkomst(en) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (3) 

 Arbeidsovereenkomst(en) (2) 

 (Praktijk)leerovereenkomst (3) 

 Presentielijsten (dag van inspectie) 

 Personeelsrooster (dag van inspectie) 
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 Pedagogisch beleidsplan (KDV Stip en Stap) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

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) 

 
 

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 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stip & Stap Kinderdagverblijf 

Website : http://www.stipenstap.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022549978 

Aantal kindplaatsen : 45 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Miranda Gerarda Johanna Maria Soetekouw 

KvK nummer : 52631583 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Jansen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : West Maas en Waal 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 22-09-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-10-2022 



 

 

13 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-08-2022 

Stip & Stap Kinderdagverblijf te Beneden-Leeuwen 

 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 02-11-2022 
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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. 
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