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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 
Beschouwing 
Kdv Paddington is een particuliere kinderopvang met een kinderdagverblijf en een bso in 3 panden 
in de Kapelstraat te Bedum. Kinderopvang Paddington werkt met horizontale groepen; een baby-, 
een dreumes- en een peutergroep.    
De tussenliggende tuin wordt gebruikt door de dreumesen en peuters. De babygroep beschikt over 
een eigen dakterras omdat deze groep op de verdieping is gehuisvest.  
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 28-07-15. 
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 27-06-16 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden betreffende de volgende documenten: 
- verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties 
Binnen de afgesproken termijn heeft de houder de gevraagde documenten geleverd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; 
- waarborging van emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien: 
  
Emotionele veiligheid  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Respectvol contact (0-4) 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op 
de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
Respectvol contact met de kinderen is op alle groepen geobserveerd. Op de dreumesgroep spelen 
de kinderen op de grond of zitten aan tafel te kleuren, de beroepskrachten zitten tussen de 
kinderen en babbelen en vragen. Later op de middag, bij het verlaten van de locatie zitten de 
beroepskrachten op de grond met allemaal kinderen aan-op en naast zich. Op de peutergroep 
wordt interactief voorgelezen over wat er gebeurd als je op je navel drukt, dan vallen je billen eraf 
(hilariteit). Maar je hoeft niet bang te zijn hoor kinderen, dat gebeurt alleen bij biggetjes. De 
beroepskracht maakt grapjes met de kinderen, ze maakt een happende beweging met haar hand 
naar een kind met een krokodil op z’n shirt (spannend-lachen).  
Kennis baby-ontwikkeling (0-1) 
De beroepskrachten weten wat baby’s aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. 
Op de babygroep blijkt uit ene gesprekje met de beroepskracht dat er kennis is van- en 
belangstelling voor baby-ontwikkeling. 
  
Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
Taalverrijking (0-4) 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
Een kind benoemt letters, de beroepskracht reageert ‘ben je het alfabet aan het opzeggen…..-nee, 
ik zie het liedje van de kikker (liedjeskaarten hangen boven de groepstafel). De beroepskracht 
geeft hem een compliment ‘goed zo kerel’ en zegt toe om het lied van de kikker straks te zingen. 
Spelbetrokkenheid (0-4) 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. 
Momenten van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of 
kortdurend en oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. 
De inrichting en het aanbod van kdv Paddington is volledig afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. De vloeren zijn vrij, er zijn diverse speelhoeken en een speelhuis met glijbaan, de 
kinderen maken gebruik van alles. Uit de spelgeluiden blijkt hun concentratie. Af en toe benaderen 
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ze een beroepskracht om te vertellen of te tonen waar ze mee bezig zijn, de beroepskrachten 
volgen een kind in zijn verhaal. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Ontdekken en (her)kennen (0-4) 
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te 
onderhouden. De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse 
of talent, in gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-
/contactgelegenheid. De beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen 
kinderen. 
Tijdens het fruitmoment op de dreumesgroep. De beroepskracht kondigt aan het fruit te halen, een 
dreumes klapt in de handen en roept ‘yeeeaaahh’ de andere kinderen slaan enthousiast op tafel. 
Een kind keert in één klap z’n bakje om, de beroepskracht lacht en vraagt ‘ga je weer eerst de 
banaan er uitzoeken X’. De kinderen reageren op elkaar, de beroepskrachten benoemen en praten. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
Gelijkwaardigheid (0-4) 
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en 
collega’s. persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer. Acceptatie en respect wordt 
actief uitgedragen. 
De interacties tussen beroepskrachten, collega’s en kinderen zijn vriendelijk en hartelijk. De houder 
bevestigt dit in het interview ‘we hebben ook veel voor elkaar over, we zijn eigenlijk één grote 
familie’. Inmiddels worden er al kinderen ‘van kinderen’ aangemeld. 
  
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (op de verschillende groepen) 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten en 
stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang. 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen: 
 -babygroep 
-dreumesgroep 
-peutergroep 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit observatie en uit navraag is gebleken dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet op het 
aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (op de verschillende groepen) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Paddington 
Website : http://www.kinderopvangpaddington.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Maatschap "Het Kapelletje" 
Adres houder : Kapelstraat 2 
Postcode en plaats : 9781GK BEDUM 
KvK nummer : 01173383 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Koster 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bedum 
Adres : Postbus 38 
Postcode en plaats : 9780AA BEDUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 06-07-2016 
Vaststelling inspectierapport : 20-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 31-08-2016 
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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. 

 
 
 

 


