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

  
Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op 
het gebied van de beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker 
en de meldcode kindermishandeling. Deze nieuwe kwaliteitseisen worden meegenomen en 
beoordeeld. 

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

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

rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feitelijke gegevens kinderdagverblijf (KDV) 
KDV Villa Vorstelijk maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Koningskinderen te 
Oosterbeek. De locatie is gevestigd in de voormalige onderbouwlocatie van de Paasbergschool aan 

het Postpad in Oosterbeek. 
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. Tevens is er een BSO in dit pand gehuisvest. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens voorgaande reguliere onderzoeken (2016, 2017 en 2018) werd voldaan aan de gestelde 
voorwaarden. Bij het onderzoek in 2018 was dat na herstelaanbod, op enkele voorwaarden uit het 
pedagogisch beleidsplan. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er is een klein team bestaande uit vaste beroepskrachten werkzaam bij het KDV. De 
locatiemanager is nauw betrokken bij de praktijk en veel aanwezig, ook op de groepen.  
 

In het jaar 2019 heeft de houder de kwaliteitsverbeteringen in het kader van IKK verder uitgezet. 
Voor de pedagogische kwaliteit betekent dit dat er professionele pedagogisch beleidsmedewerkers 

werkzaam zijn en dat de beroepskrachten worden gecoacht in de praktijk. De meldcode 
kindermishandeling is up-to-date, de houder heeft alle nieuwe ontwikkelingen pro-actief 
bijgehouden en ingezet en voldoet aan alle (nieuwe) eisen. 
 
Conclusie  
Er wordt verantwoorde kinderopvang geboden bij Villa Vorstelijk. Men voldoet aan de getoetste 

kwaliteitseisen voortkomend uit de Wet kinderopvang. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is bekeken of: 
 De houder over een pedagogisch beleidsplan beschikt. 

 De houder er zorg voor draagt dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. 

 
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende beleid 

staat en de werkwijze van de kinderopvang. Dit wordt besproken in de teamvergaderingen.  
Onlangs is er een studiedag geweest voor alle medewerkers. Eén van de onderwerpen was 
bijvoorbeeld 'lichaamstaal'. Ook zijn de groepsruimtes bekeken en de beroepskrachten zijn op 
andere groepen (locatie-overstijgend) gaan kijken maar de inrichting en materialen.  
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, heeft de toezichthouder in de praktijk 
bekeken of de houder ervoor zorgt dat: 

 
 Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
 Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
 Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. 
 Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen 

in de samenleving. 

 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst is afkomstig uit dit 
document. 
 
De toezichthouder heeft geobserveerd op een maandagochtend op één van de twee groepen, 
namelijk op Fluweel. De groep 'Fonkel' ging net picknicken in het park. 

 
Indicator 
In contact 
"De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom". 
  
Praktijkvoorbeeld: 
Wanneer de toezichthouder de groep Juweel binnen komt, ligt een baby in de wipstoel, met 

ernaast, op de mat, spelende kinderen. Even later gaan deze kinderen buiten spelen en wordt een 
andere baby uit bed gehaald. Na de verschoning wordt de baby op de mat gelegd, bij de baby in de 

wipstoel. De beroepskracht zegt wat ze doet: "Mag ik jou even bij (naam kind) leggen?". Als de 
baby in de wipstoel de fles krijgt, gaat de beroepskracht met de baby op schoot op de mat zitten 
met naast zich een iets oudere baby die op de rug ligt te spelen. Ze zingt af en toe een liedje. 
De baby's worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zowel op sociaal vlak, als op 

cognitief/motorisch vlak doordat ze de ruimte krijgen om zich lichamelijk te ontwikkelen en 
voldoende worden uitgedaagd middels spelmateriaal en communicatie. 
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Indicator 
Contact/affectie 

"De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft". 

 
Praktijkvoorbeeld: 
De beroepskracht haalt een baby uit het buitenbedje. Ze praat tegen hem op een vriendelijke toon 
en lacht regelmatig. "Hallo lieverd, had jij de slaap uit? We moeten even de kleertjes aan doen. Dat 
vind jij nooit zo leuk hè. Ach mannetje. Het is wel rustig hè (naam kind). Alle kindjes zijn buiten. 
Schone billen, koud hè. Had je lekker geslapen? Een powernapje, daar knap je wel van op hè". 
Daarna legt ze hem op de buik op de mat en de baby gaat spelen. 

 
Indicator 
Doelgericht aanbod 
"De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen". 
 

Praktijkvoorbeeld: 

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met thema's. Het thema zintuigen is net afgelopen en sinds 
vandaag is er het thema 'De vier elementen'. De beroepskracht heeft een knutselactiviteit 
voorbereid voor de peuters en gaat deze met 4 peuters uitvoeren. Ze gaan buiten zitten. De 
beroepskracht legt aan de kinderen uit wat ze gaan doen. Ze mogen een zon, wolken, sneeuw en 
een ster opplakken. De ster gaan ze eerst goud verven. De peuters genieten van het plakken en 
verven. 

Ondertussen knoopt de beroepskracht een gesprekje met de kinderen aan. "En wat hadden jullie 
gisteren gedaan? Hadden jullie gezwommen? Misschien een badje in de tuin? En hadden jullie de 
harde regen gehoord gisteravond?".  
 
Conclusie 
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en interview met de beroepskrachten kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. Er wordt pedagogisch verantwoorde opvang geboden. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (Beroepskrachten; locatiemanager) 
 Observatie(s) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 
Kinderopvang. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd. Beoordeeld is of de 
praktijk met de theorie overeenkomt. 

Tevens is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de schriftelijke vastlegging hiervan 
beoordeeld. 
 
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

Uit de steekproef (de aanwezige beroepskrachten) blijkt dat de beroepskrachten ingeschreven 
staan in het personenregister kinderopvang en ze zijn gekoppeld door de houder. 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De aanwezige beroepskrachten en de twee pedagogisch beleidsmedewerker/coaches beschikken 
over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in cao Kinderopvang.  
 
Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Er worden op beide groepen voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding tot het aantal 
kinderen. Dit blijkt uit de dag van de inspectie en de week ervoor. 

 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 

De houder heeft twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches aangesteld. Zij zijn beide 
locatiemanager op verschillende locaties. Zij hebben onder andere als taak de coaching van de 
medewerkers (coach) en het opstellen en implementeren van het pedagogisch beleid 
(beleidsmedewerker). 
 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de plannen en de inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker. Dit is gebleken uit het gesprek met de beroepskrachten. 

Ouders zijn geïnformeerd middels een nieuwsbrief en hiervoor zijn de plannen besproken met de 
oudercommissie. 
 
Conclusie  

De houder voldoet op dit moment aan de gestelde eisen. Aan het eind van het jaar kan een 
toezichthouder pas beoordelen of de houder aan de gehele voorwaarde voldoet. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij KDV Villa Vorstelijk zijn twee stamgroepen, genaamd Juweel en Fonkel, met elk maximaal 12 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten; locatiemanager) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Plaatsingsoverzicht (week 22) 

 Presentielijsten (week 22) 
 Personeelsrooster (week 22) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein heeft de toezichthouder beoordeeld of de beroepskrachten op de hoogte zijn en 
handelen naar de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 
geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
handelen bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. 
  

Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd 
waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 
wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de 
locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat 

is opgesteld door de belangenorganisatie voor ouders (Boink) en brancheorganisaties, inclusief het 
afwegingskader. 
  

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de vernieuwde meldcode voldoende 
geïmplementeerd is, ook bij een recent aangenomen beroepskracht. 
   
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.  
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten; locatiemanager) 
 Observatie(s) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk. 
(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 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Villa Vorstelijk 

Website : http://www.koningskinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Koningskinderen Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Zaaijerplein 16 
Postcode en plaats : 6861ZP Oosterbeek 
Website : www.koningskinderen.nl 
KvK nummer : 09125206 
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 :  Suzanne Duchateau 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Renkum 
Adres : Postbus 9100 

Postcode en plaats : 6860HA OOSTERBEEK 
 
Planning 

Datum inspectie : 03-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-06-2019 
Zienswijze houder : 06-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 13-06-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-06-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
GGD inspectie op 3 juni 2019 door mevr. S. Duchateau 
Koningskinderen Kinderopvang 

KDV Villa Vorstelijk (Postpad 1, Oosterbeek) 
 
 
Zienswijze houder 
 
Naar aanleiding van het Conceptrapport kunnen wij aangeven dat wij ons kunnen 
vinden in de constateringen van de toezichthouder. 

 
Het is fijn om terug te lezen dat de positieve sfeer en de Visie van Koningskinderen 
duidelijk werden ervaren ten tijde van de inspectie. Deze keer stond de verzorging 

en begeleiding voor de allerkleinsten beschreven in het inspectierapport. Een 
compliment voor onze beroepskrachten. Door hard te werken met een steady en 
enthousiast team, kunnen we de hoogwaardige kwaliteit van onze opvang 
waarborgen en ervaren we dagelijks het plezier van het werken met kinderen. 

 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Michliene Verduijn 
Koningskinderen Kinderopvang 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


