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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
  

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum, 
volgen de belangrijkste bevindingen. 
  
Feiten over het kindercentrum 

Kinderdagverblijf De Dijkgraaf is een kleinschalig kinderdagverblijf dat is gehuisvest in een 
voormalige boerderij te Wageningen. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 34 kinderen 
per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De kinderen worden opgevangen in 3 stamgroepen. 
Om het pand heen is veel grond waarvan een deel is ingericht als tuin van het kinderdagverblijf. 
  

Onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2015 zijn er geen overtredingen geconstateerd. 
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2016 zijn er overtredingen geconstateerd binnen het domein 
Pedagogisch Klimaat. Tijdens het nader onderzoek in 2016 wat hierop volgde zijn de overtredingen 

verholpen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Er heeft een observatie plaatsgevonden bij KDV Dijkgraaf op een donderdagochtend. 
De volgende domeinen zijn getoetst; Pedagogisch Klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en 
Gezondheid. 
  
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder aan de getoetste eisen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
- zorg dragen voor emotionele veiligheid 
- ontwikkeling persoonlijke competenties 
- ontwikkeling sociale competenties 

- overdracht van normen en waarden 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Er is geobserveerd op 3 groepen tijdens o.a, het voorlezen, de lunch, het vrij spel, het naar bed 

gaan en de persoonlijke verzorging. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Hieronder worden de 4 pedagogische basisdoelen beschreven zoals die bij KDV De Dijkgraaf tijdens 
de observatie tot uiting kwamen; 

  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid; 
"De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt". 
Praktijkvoorbeeld; 

Een beroepskracht merkt op dat een jongen die normaal goed eet, dit vandaag niet doet. 
Ze overlegt met haar collega over de jongen en ze bespreken wat er aan de hand kan zijn en 
besluiten hem extra in de gaten te houden. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de emotionele veiligheid wordt 
gewaarborgd. 
  
Ontwikkeling van de persoonlijke competenties; 

"De beroepskrachten sluiten 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. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces". 
Praktijkvoorbeeld; 
De jongste kinderen die al zelf een beetje hun stukjes brood zelf kunnen pakken, worden 
gestimuleerd die zelf te doen. De beroepskracht moedigt aan. Een peuter die wil proberen op de wc 
te poepen, krijgt hier een compliment voor van de beroepskracht. Als het dan toch niet lukt, zegt 

de beroepskracht "wat knap dat je het toch hebt geprobeerd!". 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de 
persoonlijke competenties wordt gewaarborgd. 
  
Ontwikkeling van de sociale competenties; 
"De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen)....."  

Praktijkvoorbeeld; 
Een beroepskracht leest een boekje voor en alle kinderen krijgen daarbij een taakje. 
Zo mogen de kinderen om de beurt op het knopje drukken in het boekje. Als de beroepskracht een 
kind op schoot heeft, mag het andere kind het boekje vasthouden. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de 

sociale competenties wordt gewaarborgd. 
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Overdracht van normen en waarden; 
"Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 
consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij 
gedrag en behoefte van individuele kinderen".  
Praktijkvoorbeelden van regels op de groep; 

- eerst een boterham met kaas en worst 
- eerst de korstjes opeten en dan pas een volgend broodje 
- op je billen zitten aan tafel. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de overdracht van normen en 
waarden wordt gewaarborgd. 
  
Conclusie: 

Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd, waarbij geconstateerd is dat er voldoende zorg 
wordt gedragen voor het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (met circa 3 beroepskrachten gesproken op locatie) 
 Observaties (van de pedagogische praktijk) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en 
de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
 
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Van 1 nieuwe beroepskracht en een stagiaire zijn de verklaring omtrent het gedrag ingezien en in 
orde bevonden. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  

  
Passende beroepskwalificatie 
 
Van de nieuwe beroepskracht is de beroepskwalificatie ingezien en in orde bevonden. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eis. 

 
 
Opvang in groepen 

 
KDV De Dijkgraaf heeft drie stamgroepen: 
 De Deel voor maximaal 15 kinderen van 0 tot 4 jaar. 

 Het Schuurtje voor maximaal 15 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 Het Voorhuis voor maximaal 8 kinderen van 3 en 4 jaar. 
  
  
Conclusie: 
KDV De Dijkgraaf voldoet wat betreft omvang en samenstelling van de groepen aan de wettelijke 
eisen. 

  
  
Beroepskracht-kindratio 

 
De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep. 
Uit de aanwezigheidslijsten van de weken 45 en 46 van alle groepen van de kinderen en de 

roosters van de beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio op deze locatie voldoet aan 
de eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
  
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beide houders op locatie gesproken) 
 Interview (met circa 3 beroepskrachten gesproken op locatie) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (2 ingezien) 

 Diploma's beroepskrachten (1 ingezien) 
 Presentielijsten (week 45 en 46) 
 Personeelsrooster (week 45 en 46) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en 

uitvoering. 
  
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Voor de risico-inventarisatie veiligheid is een eigen model naar het model van Stichting Consument 

en Veiligheid gebruikt en voor de gezondheid een eigen model naar het model van het Landelijk 
Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
De inventarisaties zijn uitgevoerd in februari en maart 2017 en de actieplannen zijn opgesteld in 

maart 2017. 
Er is gesproken met de beroepskrachten over veiligheid en gezondheid. Zij kunnen vertellen waar 
zij documenten kunnen vinden, wanneer documenten worden besproken/uitgevoerd en wat 
aandachstpunten zijn in de ruimtes. 

  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen omtrent veiligheid en gezondheid. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (met circa 3 beroepskrachten gesproken op locatie) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (februari 2017) 
 Actieplan veiligheid (maart 2017) 
 Actieplan gezondheid (februari 2017) 

 observaties in de binnen en buitenruimtes 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

10 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-11-2017 
De Dijkgraaf te Wageningen 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Dijkgraaf 

Website : http://www.kdvdedijkgraaf.nl 
Aantal kindplaatsen : 34 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Dijkgraaf 

Adres houder : Pad van Arendsoog 3 

Postcode en plaats : 6708TR Wageningen 
Website : http://www.kdvdedijkgraaf.nl 
KvK nummer : 09097777 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Annemarie Bovenschen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wageningen 
Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6700AA WAGENINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


