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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat KDV Hanse Panse Kevertje, na herstelaanbod, aan de 

beoordeelde eisen voldoet. 

  

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder. 

Het gaat om: Personeel en groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang. 

De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Aan de kwaliteitseis wordt nu voldaan. 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Jaarlijks onderzoek 2023  

Kinderdagverblijf (KDV) Hanse Panse Kevertje is op donderdag 26 januari 2023 bezocht voor het 

jaarlijks onderzoek. Het KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.   

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten, 

stagiaires en de houder. Ook heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en 

documenten opgevraagd en beoordeeld.  

  

Een indruk van de sfeer op locatie  

Als de toezichthouder aankomt zit een beroepskracht op de grond en speelt samen met een paar 

kinderen met een ballon. Andere kinderen worden verschoond door een beroepskracht en de 

stagiaire. Daarna gaan de kinderen zich klaarmaken om naar buiten te gaan. Tijdens het 

buitenspelen hebben de kinderen zichtbaar plezier. Op babygroep liggen de meeste kinderen te 

slapen. Een beroepskracht doet een intake met een nieuwe ouder. De baby's die wakker zijn liggen 

op de grond te spelen, een beroepskracht zit bij hen op de grond. 

  

Algemene informatie  

KDV Hanse Panse Kevertje gevestigd aan de Westerringweg 8 te Espel in de Noordoostpolder. 

De houder heeft drie vestigingen in de Noordoostpolder. Hanse Panse Kevertje is kleinschalig van 

opzet in een huiselijke sfeer. Het opvangadres van het KDV is gelijk aan het woonadres van de 

houder. Op het KDV worden 2 stamgroepen opgevangen met maximaal 22 kinderen van 0-2 jaar.  

Het KDV is open van maandag tot en met vrijdag op alle dagdelen.   
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Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

 29-04-2022. Jaarlijks onderzoek. Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan binnen 

domein Veiligheid en Gezondheid. Advies: Geen handhaving.  

 13-04-2021. Jaarlijks onderzoek. Vanwege het heersende coronavirus is dit onderzoek op 

afstand uitgevoerd. De nadruk, voor dit onderzoek op afstand, heeft gelegen op het 

beoordelen van diverse documenten. Na een herstelaanbod voor geconstateerde 

tekortkomingen in de beleidsdocumenten en kennis van de meldcode is het Advies: Geen 

handhaving. Tijdens dit onderzoek zijn ook tekortkomingen geconstateerd binnen het domein 

personeel en groepen en ouderrecht. Omdat binnen kindercentrum Hanse Panse Kevertje de 

inzet van coaching, de urenverdeling en informatieverstrekking richting ouders een algemeen 

karakter hebben en gelden voor alle locaties, wordt het advies tot handhaving gegeven bij 1 

locatie. Dit is KDV Hanse Panse Kevertje te Creil (inspectiedatum 13-04-2021).  

 07-12-2020. Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.   

  

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

  

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het 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; 

 pedagogische praktijk. 

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

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van KDV Hanse Panse Kevertje zijn de vereiste 

onderwerpen voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens 

het beschreven beleid.  

  

De beroepskrachten werken met het algemeen pedagogisch beleidsplan Hanse Panse Kevertje 

Kinderopvang versie mei 2022. Locatie specifieke gegevens zijn verwerkt in een pedagogisch 

werkplan Kevers en Otters, versie december 2022. 

  

  

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:  

 Het bieden van verantwoorde dagopvang.    

 De manier waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. En de stappen 

die ondernomen worden bij bijzonderheden in de ontwikkeling.    

 Hoe de overdracht aan de basisschool en buitenschoolse opvang verloopt wanneer kinderen 4 

jaar worden.    

 De invulling van het mentorschap.    

 De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.    

 Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen.    

 Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen 

vereist is.    

 De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten.    

 Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag.    

 De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden 

begeleid.   

  

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid. En 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid. Dit blijkt uit: 

  

Citaat beleidsplan; 

Voor een goede gezondheid is beweging noodzakelijk. Wij stimuleren dit door de kinderen veel 

buiten te laten spelen. Hier is op onze locatie voldoende ruimte voor.   

  

Voorbeeld praktijk; 

De beroepskracht vertelt dat zij elke dag naar buiten gaan. Kruipertjes krijgen een kruipbroek aan 

en sommige kinderen hebben een eigen overall mee. De kinderen lopen in een rijtje van de 

groepsruimte naar de deur. De beroepskracht zegt enthousiast; "Zullen we eens kijken of de zon 

schijnt?" 
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De beroepskrachten lopen actief rond in de buitenruimte en begeleiden het spel waar nodig.  

  

Citaat beleidsplan: 

De stagiaire wordt begeleid door een vaste stagebegeleidster. De taken die een stagiaire uitvoert 

wordt in de loop van de periode uitgebreid. Zo zal het in het begin gaan om schoonmaak 

werkzaamheden en assisteren bij eet momenten en mogen ze in de loop van de periode steeds 

meer activiteiten doen zoals verschonen en naar bed brengen onder begeleiding en wordt de 

zelfstandigheid bevorderd.   

  

Observatie praktijk: 

De stagiaire is kinderen aan het verschonen en wordt hierbij geholpen door een vaste 

beroepskracht. Zij vertelt de toezichthouder later dat dit de eerste keer was dat zij kinderen 

verschoonde. Daarom werd zij hierbij begeleid. De beroepskracht geeft haar een compliment; "Je 

deed het hartstikke goed!"  

  

Pedagogische praktijk 

Beoordeling:  

De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.  

  

Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:  

  

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder 

beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna 

een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie-instrument is gebaseerd op de 

omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat 

beschreven.   

  

Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:  

a) Emotionele veiligheid  

b) Persoonlijke competentie  

c) Sociale competentie  

d) Normen en waarden  

  

De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de 

toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.  

  

  

Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:  

  

De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten: 

tijdens het eten en drinken, tijdens een activiteit en tijdens vrij spel.  

  

  

a) Emotionele veiligheid  

Citaat:  

Overgangen                                 (0-4) 

De overgang naar een nieuwe groep of nieuwe beroepskrachten verloopt geleidelijk; kinderen 

worden hierop voorbereid (bv bezoekje vooraf aan nieuwe groep, kennismaken met 

beroepskracht van nieuwe groep). 
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Observatie:  

Op de dag van de inspectie komt een baby wennen op de Kevers. De beroepskracht verwelkomt de 

ouder hartelijk. Er wordt tijd genomen voor een gesprekje en overdracht.  

Op de Otters is een meisje aan het wennen. Zij stroomt door van de Kevers naar de Otters. Eén 

van de beroepskrachten van de Otters is al bekend voor haar, omdat diegene ook op de Kevers 

werkt. De beroepskracht vertelt dat het meisje het nog wel spannend vindt. Op sommige 

momenten begint ze te huilen en ze houdt de "bekende" beroepskracht goed in de gaten. Deze 

beroepskracht blijft tijdens het buitenspelen bij haar in de buurt. Terug in de groepsruimte is het 

meisje op de grond aan het spelen. De beroepskracht zegt dat ze even naar het toilet gaat en zo 

terugkomt. Als zij terugkomt ziet ze dat het meisje nog steeds lekker aan het spelen is. "Wat knap 

van jou!" zegt ze.  

  

b) Persoonlijke competentie  

Citaat:  

Zichtbaarheid resultaat                                         (1-4) 

De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 

gemaakt. 

Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en thema-

activiteiten.  

  

Observatie:  

Er wordt op KDV Hanse Panse Kevertje gewerkt met thema's. In de gang en in de groepsruimte 

hangen werkjes binnen het thema Winter. De kinderen hebben wantjes en mutsen geknutseld. Op 

de deur van de groepsruimte hangen gekleurde stroken met potloodtekeningen.  

  

Citaat 

Buitenactiviteiten                                                 (0-4) 

Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is 

spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 

  

Observatie; 

In het werkplan staat beschreven dat er iedere dag buiten gespeeld wordt. Dit bevestigt een 

beroepskracht. Tijdens de inspectie gaan zij ook naar buiten. Het KDV heeft een ruime 

buitenspeelruimte, wat door diverse hekjes en beplanting overzichtelijk is ingedeeld. 

In de buitenruimte staan buitenbedjes, achter een hek staat een pony. De kinderen kunnen spelen 

op verschillende speeltoestellen en met verschillend los buitenspeelgoed. De beroepskrachten 

lopen actief rond, spelen met de kinderen mee of stimuleren hen tot spel.  

  

c) Sociale competentie  

Citaat:   

Regie voeren                                                       (0-4) 

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om 

de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 

wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven 

aan wat wèl de bedoeling is.   

  

Observatie:  

Een beroepskracht zit op de grond en wil samen met kindje X een boek gaan lezen. X gaat bij de 

beroepskracht op schoot zitten. Y komt er ook bij staan en duwt X weg. De beroepskracht zegt; "Y, 

X mag ook bij mij zitten!" Y geeft de beroepskracht een tik. "Oh oh, dat doen we zachtjes he, niet 
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slaan", zegt de beroepskracht. "Als je een boekje wil lezen moet je even komen zitten", zegt ze. Y 

loopt weg. "Dat is ook goed hoor", zegt de beroepskracht.  

  

d) Normen en waarden  

Citaat:  

Respectvol contact                                               (0-1) 

De beroepskrachten laten zich door de reacties van de baby leiden bij het uitvoeren van 

verzorgingsmomenten. Zij verwoorden wat er gebeurt, zowel bij het betreffende kind als in de 

omgeving (geluiden, ander kind dat komt kijken). 

  

Observatie:  

Een beroepskracht zit op de grond naast twee baby's. Ze praat op een rustige toon met de baby's. 

Eén baby rolt van de buik naar de rug en laat duidelijk merken dat ze terug wil rollen. "Ja, rol maar 

terug," moedigt de beroepskracht aan. Na even proberen lukt het om terug te rollen. "Ja! Goedzo!" 

zegt de beroepskracht.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Mevr. Hanse) 

 Gesprek beroepskracht(en) (Aanwezige 5 beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Binnen- en buitenruimte, pedagogische praktijk) 

 Website (https://www.hansepansekevertje.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (Hanse Panse Kevertje Kinderopvang, versie mei 2022) 

 Pedagogisch werkplan (Kevers en Otters, versie december 2022) 

 Notulen teamoverleg (September en november 2022) 
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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; 

 opleidingseisen; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker. 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg, na herstelaanbod, voor het tijdig registreren en koppelen van 

personen in het Personenregister Kinderopvang (PRK).  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Houder  

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een Vennootschap Onder Firma (VOF). De 

bestuurders hebben een VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle zijn 

in orde.  

  

Aangezien de kinderopvanglocatie tevens het woonadres van de houder betreft zijn ook de 

volwassen huisgenoten van de houder gecontroleerd in het PRK.  

  

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers en stagiaires zijn ingeschreven in 

het PRK. De medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. Zij zijn na koppeling in het PRK met hun 

werkzaamheden begonnen.    

Eén van de twee stagiaires is op het moment van de inspectie niet gekoppeld aan de houder. Als 

de toezichthouder dit navraagt vertelt de houder dat zij nog gekoppeld stond aan haar vorige 

stageplaats. De houder vertelt dit direct op te pakken en stuurt de toezichthouder de VOG van de 

stagiaire toe.  

  

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft hiervoor een herstelaanbod gedaan. Op 31-01-2023 heeft de 

toezichthouder een mail ontvangen van de houder waarin zij aangeeft dat de stagiaire gekoppeld is 

aan Hanse Panse Kevertje. De toezichthouder heeft dit op 02-02-2023 gecontroleerd in het PRK. 

De stagiaire is gekoppeld aan de houder. Daarmee is de tekortkoming hersteld. 

  

  

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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; 
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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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 

passend diploma.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat 

de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

  

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De toezichthouder heeft het diploma/ aanvullende certificaat van de twee pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches (PBM) ingezien. Hieruit blijkt dat beide PBM beschikken over een 

passend diploma.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling:  

In 2022 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) volgens het verplichte 

aantal uren ingezet. De houder heeft voor 2023 het aantal uren dat de PBM moet worden 

ingezet juist berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze 

urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten 

hebben coaching ontvangen.   

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Kinderopvang Hanse Panse Kevertje heeft ervoor gekozen om de functie beleidsmedewerker en 

pedagogische coach gedeeltelijk te combineren. Zo hebben zij een beleidsmedewerker/pedagogisch 

coach in dienst en er wordt voor de individuele coaching iemand ingehuurd.   

  

Urenberekening  

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden.   

De gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal 

kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

  

De houder komt tot de volgende berekening:   
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  50 uur x aantal 

kindercentra  

10 uur x aantal FTE 

pedagogisch 

medewerkers  

Som (van 50 uur x aantal kindercentra 

+ 10 uur x aantal FTE) = minimale 

ureninzet  

2022   50 x 3 = 150 10 x 11 = 110 150 + 110 = 260 

2023   50 x 3 = 150  10 x 15 = 150 150 + 150 = 300  

  

  

Inzet PBM  

Op KDV Hanse Panse Kevertje zijn 2 PBM-ers werkzaam. De PBM zorgt voor het opstellen en 

invoeren van het pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van beroepskrachten. Uit 

de gesprekken met de beroepskrachten en het toegestuurde overzicht blijkt dat in 2022 de PBM 

voor het verplichte aantal uren is ingezet.   

  

Urenverdeling over locaties  

De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het pedagogisch 

werkplan. De uren zijn opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling is 

inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders doordat dit werkplan op de website is geplaatst.   

  

Coaching aan iedere beroepskracht  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching hebben 

ontvangen van de PBM. Coaching vond plaats door "coaching on the job", individuele gesprekken, 

video interactie begeleiding en spelvormen tijdens het teamoverleg. 

De PBM werkt zelf ook als beroepskracht op de groep. De PBM ontvangt daarom zelf coaching 

vanuit een externe coach.  

  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Mevr. Hanse) 

 Gesprek beroepskracht(en) (Aanwezige 5 beroepskrachten) 

 Personenregister Kinderopvang (26-01-2023 en 02-02-2023) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website (https://www.hansepansekevertje.nl) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (Aanwezige 5 beroepskrachten) 

 (Praktijk)leerovereenkomst (Aanwezige 2 stagiaires) 

 Pedagogisch werkplan (Kevers en Otters, versie december 2022) 

 Notulen teamoverleg (September en november 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Jaarplanning coaching) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

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

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de  taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 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 en gekoppeld aan de houder. 
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(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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) 

 
 

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 

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 : Kinderopvang Hanse Panse Kevertje 

Website : http://www.hansepansekevertje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000005206480 

Aantal kindplaatsen : 22 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Hanse Panse Kevertje 

Adres houder : Westerringweg 8 

Postcode en plaats : 8311 RG Espel 

KvK nummer : 64247465 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Marle 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Noordoostpolder 

Adres : Postbus 155 

Postcode en plaats : 8300 AD EMMELOORD 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 02-02-2023 

Zienswijze houder : 08-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 08-02-2023 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 08-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

  

Espel,  8 februari 2023 

                                                                                                                                                

                              

  

Beste toezichthouder, 

  

Hartelijk dank voor het  inspectierapport  van  het  KDV Espel . 

  

Ik ga akkoord met de inhoud van het rapport. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

M. Hanse 

Kinderopvang Hanse Panse 

Kevertje                                                                                             

Westerringweg 

8                                                                                                                                              

               8311RG Espel                                                                                                           

info@hansepansekevertje.nl                                                                                                     

 www.hansepansekevertje.nl                                      
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