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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

De gemeente Ede heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek eerder 

dit jaar op 14-07-2021. Op 13-10-2021 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek 

uitgevoerd bij Peuteropvang De Zaaier. Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan 

tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindcentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt.   

 

Feiten 

De peuteropvang of voorschool van 'School met de Bijbel de Zaaier' biedt met ingang van het 

schooljaar 2018 peuteropvang als voorbereiding op de basisschool. De opvang is bestemd voor 

kinderen vanaf 3½ jaar totdat zijn naar groep 1 kunnen. Zij zijn een dagdeel per week op de 

woensdagochtend open. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.  Er wordt geen voorschoolse 

educatie aangeboden. Er wordt wel met de voorschoolse methode "Doe meer met Bas" gewerkt.   

 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• In 2018 heeft er een onderzoek voorregistratie en een onderzoek na-registratie 

plaatsgevonden. 

• In 2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden. Tijdens dit onderzoek is 

geconstateerd dat er geen pedagogisch beleidsmedewerker/coach is aangesteld. 

• In 2020 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden i.v.m. Covid-19. 

• In 2021 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden. Tijdens dit onderzoek is 

geconstateerd dat er niet werd voldaan op een aantal items van Domein "Personeel en 

Groepen".  

 

 

 

Belangrijkste bevindingen 

Er is tijdens deze inspectie gesproken met de houder (Locatie directeur van school) met een 

beroepskracht en met de Interne Begeleider van school (Zij is tevens aangesteld tot Pedagogisch 

coach voor deze locatie). Door een storing bij Justis, heeft het langer geduurd voordat de houder 

en Pedagogisch coach zich konden inschrijven in het Personenregister en gekoppeld konden 

worden. 
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Conclusie 

De conclusie is dat er bij Peuteropvang "de Zaaier"  aan alle getoetste voorwaarden voortkomend 

uit de Wet Kinderopvang voldaan wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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. 

 

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 

De twee vaste beroepskrachten zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en 

zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Door de storing bij Justis, heeft het langer geduurd voordat de houder (Locatie directeur) en de 

Pedagogisch coach zich konden registreren in het PRK.   

Inmiddels zijn de personen geregistreerd in het Personenregister en gekoppeld op 05-11-2021 en 

11-11-2021.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

Ten tijde van het inspectiebezoek op 14 juli 2021 is de beroepskracht-kindratio beoordeeld op 

grond van het aantal aanwezige kinderen en beroepskrachten op de dag van deze inspectie. Er 

waren 11 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht. Volgens de beroepskracht-kindratio moeten er 2 

beroepskrachten aanwezig zijn wanneer er 11 kinderen worden opgevangen. 

 

Ten tijde van dit onderzoek op 13 oktober 2021 waren er 9 kinderen aanwezig en 2 

beroepskrachten. De houder zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt 

opgevangen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Uit de urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft 

voldaan: 

• De urenverdeling is jaarlijks en schriftelijk opgesteld. 
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• De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders.  

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

ureninzet beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie. 

• Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

 

De urenverdeling van 2021 voor locatie Peuteropvang De Zaaier is door de toezichthouder ingezien 

en staat beschreven in het Pedagogisch beleidsplan. Deze staat op de website en is inzichtelijk voor 

ouders en beroepskrachten. 

De houder heeft aangegeven dat er 50 uren beleidsvoornemens zijn opgenomen en in totaal 10 uur 

coaching voor de 2 vaste beroepskrachten voor 2021.  

 

De coaching kent de volgende vormen: 

• Groepsobservaties 

• Kwaliteitsmeting 

• Groei-gesprekken 

• Pedagogisch ondersteuning bij kinderen met opvallend gedrag 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten en Interne begeleider van school) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Pedagogisch Beleidsplan Voorschool “De 

Zaaier ” Harskamp (versie oktober 2021)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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. 

  

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) 

 
 

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 
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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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuteropvang "De Zaaier" 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuteropvang "De Zaaier" voor Harskamp 

en omstreken 

Adres houder : Molenweg 69 

Postcode en plaats : 6732 BJ Harskamp 

KvK nummer : 71728716 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Christa Veltman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-11-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 16-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2021 

 

 

 

 

 

 


