
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    KDV 't Holthuisje (KDV) 

    Toldijkseweg 39 

    7221 DB Steenderen 

    Registratienummer 104596181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Bronckhorst 

Datum inspectie:   17-11-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 09-01-2023 



 

 

2 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-11-2022 

KDV 't Holthuisje te Steenderen 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 7 

Accommodatie ................................................................................................................ 10 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 13 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 13 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 13 

Accommodatie ................................................................................................................ 15 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 16 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 16 

Gegevens houder ............................................................................................................ 16 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 16 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 16 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 16 

Planning ........................................................................................................................ 17 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 18 

  



 

 

3 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-11-2022 

KDV 't Holthuisje te Steenderen 

 

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 gedaan op basis van risico gestuurd toezicht.  

De GGD’ en in Nederland werken volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Bronkhorst begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland.  

 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen; 

• Accommodatie. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis,  

volgens de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kinderdagverblijf 

KDV 't Holthuisje maakt onderdeel uit van Kinderopvangorganisatie ’t Holthuisje. 't Holthuisje is 

aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang. 't Holthuisje heeft 36 kinderplaatsen in de 

leeftijd 0 tot 4 jaar.  

Er wordt opvang geboden op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 18:00 uur.  

KDV 't Holthuisje is gehuisvestigd op melkveebedrijf Holthuizen in Steenderen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• 20-07-2017: jaarlijks onderzoek, voldoet aan de voorwaarden; 

• 31-10-2018: jaarlijks onderzoek, tekortkoming geconstateerd op het domein 'Personeel en 

groepen;   

• 12-11-2019: jaarlijks onderzoek, voldoet aan de voorwaarden;   

• 2020: geen jaarlijks onderzoek, i.v.m. Covid-19; 

• 16-11-2021: jaarlijks onderzoek, voldoet aan de voorwaarden. 
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Bevindingen 

Op donderdag 17 november 2022 is KDV 't Holthuisje in opdracht van de gemeente Bronckhorst 

bezocht voor een jaarlijks onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een 

documentenonderzoek, observaties van de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten.  

 

Uit het jaarlijks onderzoek is gebleken dat, na herstelaanbod, aan de getoetste kwaliteitseisen 

wordt voldaan.  

 

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 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

  

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

Pedagogisch beleid 

Kinderopvang ’t Holthuisje is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang en maken 

gebruik van het pedagogisch beleid dat door de Verenigde Agrarische Kinderopvang is opgesteld. 

Aanvullend hierop beschikt KDV 't Holthuisje over een pedagogisch werkplan, KOV ’t Holthuisje.  

In dit plan is de pedagogische werkwijze vastgelegd. 

  

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde wettelijke eisen, zo komen onder andere de 

volgende voorwaarden voldoende aan bod: 

• De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

• De afwijking van de beroepskracht-kindratio; 

• De concrete taakomschrijving en de wijze waarop de begeleiding van stagiaires plaats vindt. 

  

KDV ’t Holthuisje heeft een kindvisie. In het pedagogisch werkplan staat onder andere beschreven: 

‘’Pedagogische missie  

Het bieden van hoogwaardige, unieke kinderopvang (0-13 jaar) in een natuurrijke, agrarische 

omgeving  

Onze ondernemers bieden kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (kinderdagverblijf en/of 

peuteropvang) en/of kinderopvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (buitenschoolse opvang).  

De kinderopvang wordt geboden op een locatie die verbonden (en verweven) is met een agrarisch 

bedrijf. Hierdoor kan er dagelijks gebruik worden gemaakt van de natuurrijke en veelzijdige 

agrarische omgeving. Deze bijzondere omgeving is de kracht van onze agrarische kinderopvang en 

maakt deze uniek. We brengen de kinderen binnen onze kinderopvang al op jonge leeftijd in 

contact met alles wat groeit en bloeit. Dit biedt de kinderen waardevolle leermomenten.’’ 

  

In het pedagogisch werkplan staat het volgende over de stamgroepen beschreven: 

‘’2.1. Leeftijdsopbouw, indeling van kinderen in de groepen en maximale omvang van de 

groepen  

KDV ’t Holthuisje bestaat uit 3 verticale stamgroepen, te weten: 3 naast elkaar gelegen groepen 

voor maximaal 13 kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsnamen zijn de Vaarsjesgroep, Pinkjesgroep 

en Kalfjesgroep. Omdat de kinderen in principe in dezelfde groep kunnen blijven vanaf de dag dat 

ze op het dagverblijf starten tot de dag dat ze naar de basisschool gaan, hebben we op ‘t 

Holthuisje vrijwel niet te maken met doorstroming van kinderen van de ene naar de andere 

groep. ‘’ 

  

De beschrijving in het pedagogisch werkplan komt niet overeen met de praktijk. Hiervoor heeft de 

toezichthouder een herstelaanbod aangeboden aan de houder. De houder heeft deze geaccepteerd 

en binnen de gestelde termijn hersteld. 

  

In het pedagogisch werkplan staat een concrete beschrijving van de taken welke beroepskrachten 

in opleiding, stagiaires en vrijwilligers binnen de dagopvang kunnen uitvoeren en hoe zij hierin 

worden begeleid.  
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Het volgende wordt hierin, onder andere, benoemd:  

‘’2.4. Inzet stagiaires  

Naast de vaste pedagogisch medewerkers werken wij met stagiaires. Per dag zijn er maximaal 3 

stagiaires aanwezig, 1 per groep.  

Wij nemen stagiaires aan die minimaal een half en maximaal een heel schooljaar een dag of aantal 

dagen per week bij ons stage lopen.  

Wij hebben 1 e , 2 e , 3e en 4e jaars stagiaires van de diverse PW-opleidingen. Zij worden op de 

werkvloer begeleid door vaste krachten die daartoe een stagebegeleidingstraining hebben 

gevolgd.’’ 

  

Conclusie: 

De houder van KDV ‘t Holthuisje draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld. Na herstelaanbod wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten, d.d. 17 november 2022) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek, 17 november 2022) 

• Pedagogisch werkplan 
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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. 

• 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 aanwezige beroepskrachten zijn middels een steekproef gecontroleerd in het personenregister 

kinderopvang. Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige 

beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld. 

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

stagiaires 

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette beroepskrachten is 

op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR).  

 

Tijdens de inspectie waren er de volgende kinderen en beroepskrachten aanwezig: 

  

Groep  Aantal 

kinderen 

totaal  

Leeftijden 

kinderen   

Aanwezige 

beroepskrachten  

Benodigde 

beroepskrachten    

Kalfjes 10 0 jaar: 2 

1 jaar: 3 

2 jaar: 3 

3 jaar: 2 

2 2 

Pinkies 15 0 jaar: 1 

1 jaar: 3 

2 jaar: 6 

3 jaar: 5 

3 3 

Vaarsjes 9 0 jaar: 2 

1 jaar: 2 

2 jaar: 2 

3 jaar: 3 

2 + 1 stagiaire 2 

  

De beroepskracht-kindratio is hiermee gewaarborgd. 

  

Uit een steekproef blijkt uit de presentielijsten en het personeelsrooster van weken 44 en 45 dat er 

voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.  
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Afwijkende inzet beroepskrachten 

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.  

 

Dit staat als volgt beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

‘’Maximaal drie uur per dag afwijken van Beroepskracht Kind Ratio (BKR) 

Aan het begin en einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig in het kindercentrum. Tijdens 

de middagpauze van pedagogisch medewerkers slapen veel kinderen, waardoor er minder kinderen 

actieve pedagogische aandacht behoeven. Dat zijn tijden van de dag waarop afgeweken mag 

worden van de BKR (gedurende maximaal drie uur), waarbij er nooit minder dan de helft van het 

aantal pedagogisch medewerkers aan het werk is. 

Op basis van ervaring en kennis uit het Ouderportaal zetten we de tweede pedagogisch 

medewerker later in en is het mogelijk dat de eerst gestarte pedagogisch medewerker eerder naar 

huis gaat. 

Onderstaande schema’s geven een beeld van de tijden waarop, per groep, afgeweken kan worden 

van de BKR waarbij we in totaal maximaal drie uur per dag zullen afwijken.’’ 

  

Tijdens het interview met de beroepskrachten is er gesproken over de afwijking van de 

beroepskracht-kindratio. De beroepskracht vertelt dat dit vooral met brengen en halen van de 

kinderen is en benoemd de tijden hiervan, de randen van de dag, en tijdens pauzes.  

De beroepskrachten zijn nooit alleen in het gebouw. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. 

  

Stamgroepen 

De indeling in groepen is in de praktijk terug te zien. Er zijn drie stamgroepen bij KDV 't Holthuisje: 

Vaarsjesgroep, Pinkjesgroep en Kalfjesgroep. 

  

De beroepskracht vertelt dat er een vast team is met weinig personeelsverloop. De kinderen 

worden verdeeld onder de beroepskrachten zodat ieder kind zijn of haar eigen mentor heeft. 

  

Middels een steekproef blijkt dat elk kind tot één jaar maximaal twee vaste gezichten ziet en dat 

elk kind van één jaar of ouder maximaal drie vaste gezichten ziet. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften omtrent de verklaringen omtrent gedrag en 

personenregister kinderopvang. Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het 

aantal aanwezige kinderen en er wordt zorggedragen voor de stabiliteit van de opvang voor 

kinderen. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten, d.d. 17 november 2022) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek, 17 november 2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

KDV 't Holthuisje bevindt zich in een gebouw op het melkveebedrijf Holthuizen. 

  

Over het gebruik van de ruimten staat in het pedagogisch werkplan het volgende: 

‘’Een warme, huiselijke en gemoedelijke sfeer vinden we belangrijk en dat willen we graag 

uitstralen. Op welke manier we hier invulling aan geven, beschrijven we hierna:  

  

Op ’t Holthuisje is elke groepsruimte voorzien van een grote lichthouten tafel (op de Pinkjes- en 

Vaarsjesgroep bestaat deze uit 2 delen die ook uit elkaar gebruikt kunnen worden) met veel trip-

trapstoelen. Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat dit kenmerkend is voor de inrichting van 

een boeren-woonkeuken: daar staat altijd een grote tafel met veel stoelen er omheen. Verder 

hebben wij de ruimtes geprobeerd huiselijk en met rustige, lichte en warme geel- en terra tinten te 

stofferen en in te richten met een bank, een kast met vakken voor het speelgoed en boekjes en 

een leidsterkast. In de groepsruimtes zijn verschillende speelhoekjes gecreëerd m.b.v. kleinere 

kastjes, tafeltjes, speelmeubilair (zoals een keukentje, winkeltje, werkbank) en vloerkleden.  

Aan elke groepsruimte grenzen 2 slaapkamertjes met elk 2 stapelledikanten en een 

vluchtledikant.’’ 

  

Verderop staat in het pedagogisch werkplan: 

‘’ De binnenruimte is zodanig ingericht dat het goed mogelijk is om “buiten” naar binnen te halen. 

Gezien de groene pedagogische visie van onze opvang vinden wij het vanzelfsprekend dat de 

seizoenen regelmatig aan bod komen als (onderdeel van een) thema dat aangeboden wordt aan de 

kinderen in de groepen en dat er aandacht en gelegenheid is voor het naar binnen halen van 

natuur. Zo kunnen de kinderen zelf geplukte bloemen in een vaasje zetten, fruit en/of groente 

halen in de moestuin en daar binnen iets lekkers mee kokkerellen of mooie ‘schatten-van-de-

natuur’ als speel-, knutsel- of tentoonstellingsmateriaal gebruiken.  

De binnenruimte is daardoor geen klinische omgeving maar een levendige, veelzijdige, uitdagende 

speel- en leeromgeving.’’ 

  

Bevindingen binnenruimte 

KDV 't Holthuisje staat geregistreerd met 36 kindplaatsen, hiervoor is 126m² nodig.  

Binnen KDV 't Holthuisje zijn er drie groepen; Pinkies, Vaarsjes en Kalfjes. De Pinken en Vaarsjes 

delen een verschoonruimte en keuken. De toiletten bevinden zich in de verschoonruimte. 

  

• Pinkies 

Deze groep beschikt over 70,7 m². 

De ruimte beschikt over twee slaapkamers grenzend aan de groep, waar voldoende bedden staan 

voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook beschikt de groep over buitenbedjes. De groep heeft een 

rechtstreekse deur naar het buitenspeelterrein. 

  

• Vaarsjes 

Deze groep beschikt over 70,7 m². 
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De ruimte beschikt over twee slaapkamers grenzend aan de groep, waar voldoende bedden staan 

voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook beschikt de groep over buitenbedjes. De groep heeft een 

rechtstreekse deur naar het buitenspeelterrein. 

  

• Kalfjes  

Deze groep beschikt over 67,1 m². 

De ruimte beschikt over twee slaapkamers grenzend aan de groep, waar voldoende bedden staan 

voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook beschikt de groep over buitenbedjes. De groep heeft een 

rechtstreekse deur naar het buitenspeelterrein. 

  

De binnenruimtes zijn met aandacht ingericht. De ruimtes zijn licht en sfeervol ingericht, met 

zoveel mogelijk natuurlijk materiaal. Er is variatie in rust en actie mogelijk door de inkleding van 

de activiteitenplaatsen. Er is verschillend spelmateriaal en aanbod aanwezig dat aansluit bij de 

ontwikkelingsfases van 0 tot 4 jarigen. 

  

Bevindingen buitenruimte 

KDV ’t Holthuisje heeft meerdere mogelijkheden om buiten te spelen. De houder heeft een 

plattegrond toegestuurd aan de toezichthouder met bijbehorende vierkante meters. De totale 

buitenruimten beschikt over 1090 m², dit is ruim voldoende voor de op te vangen kinderen. 

• ‘’Buitenruimte met zandbak, speelveldje, bosje, glijbaan, kippen- en konijnenhokken, 725 m2; 

• Verharde buitenruimte voor fietsen, trekker rijden en spelletjes, 350 m2; 

• Buitenruimte met zandbak en klauterstenen, 150 m2.’’ 

  

Aanvullend staat in het pedagogisch werkplan: 

‘’Zo is in de grote melkveestal een veilig omheind uitkijkplateau gebouwd, waarvandaan de 

kinderen kunnen kijken naar de koeien en hoe ze gemolken en gevoerd worden door de daar 

aanwezige robots.  

Direct achter het dagverblijf liggen 2 stallen voor jongvee. In de ene leven de kalfjes en in de 

andere het iets oudere jongvee. In beide stallen kunnen de kinderen naar de dieren kijken en ze 

aaien, spelen met trekkertjes, karren, skelters, kruiwagens, emmers, scheppen en harkjes en met 

de aanwezige natuurlijke materialen als hooi, stro, kuilgras en -mais en natuurlijk ook de boer 

helpen met het voeren van de dieren. Ook is er in de kalfjesstal een zandbak met 

zandspeelmaterialen. 

Omdat het erf tussen het dagverblijf en deze twee stallen erachter met hekken af te schermen is 

van de rest van het agrarisch bedrijf, kunnen de kinderen hier naar hartenlust ruim en veilig 

spelen. De 2 stallen direct achter het kinderdagverblijf worden daarom ook regelmatig als 

“overdekte buitenspeelruimte” gebruikt bij slecht weer. 

De van het erf met hekken afgeschermde 2 buitenspeelruimtes van ’t Holthuisje zijn geheel op de 

aanwezigheid van de kinderen ingericht. Door de aanwezigheid van paadjes, een grasheuvel met 

zit-/stapstenen, zandbak met watergoot, struikhuisje, glijbaan vanaf een heuvel, houten 

routepalen, klimstenen en struiken waar de kinderen tussen mogen spelen, een hok met konijnen 

en een met kippen en een moestuinbak, kunnen de kinderen dagelijks buitenspelen in een groene, 

uitdagende en veelzijdige omgeving.’’ 

  

Conclusie 

De houder heeft er zorg voor gedragen dat de kinderen gedurende de opvang verblijven in veilige, 

toegankelijke en passend ingerichte ruimtes. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten, d.d. 17 november 2022) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek, 17 november 2022) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d 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. 

  

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) 

 
 

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) 

  



 

 

14 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-11-2022 

KDV 't Holthuisje te Steenderen 

 

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 

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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

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

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV 't Holthuisje 

Vestigingsnummer KvK : 000036471100 

Aantal kindplaatsen : 36 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : 't Holthuisje B.V. 

Adres houder : Toldijkseweg 39 

Postcode en plaats : 7221 DB Steenderen 

KvK nummer : 67990142 

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 :  S. Smallegange 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bronckhorst 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 17-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 09-01-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 13-01-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


