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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

De toezichthouder heeft van de gemeente Zaltbommel de opdracht gekregen om een incidenteel 

onderzoek te doen. Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 

Pedagogisch Klimaat (voorschoolse educatie) 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen.  

 

Pedagogisch en Groepen 

 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. 

 

Beschouwing 

De houder heeft voldaan aan de hoofdstukken Pedagogisch Klimaat en Personeel en Groepen. Meer 

informatie is te lezen verderop in dit rapport. 

 

Korte beschrijving van Kinderopvang (KDV) De Hovenier  

Het KDV is gevestigd in een eigen pand aan de Bakkersstraat 12 te Tiel. Buitenschoolse opvang 

(BSO) de Hovenier van dezelfde houder heeft zich ook gevestigd in het pand en heeft twee eigen 

groepsruimten tot hun beschikking. 

 

Het KDV heeft drie groepen: 

1. Mini's; voor kinderen in de leeftijd vanaf nul tot twee jaar. 

2. Midi's; voor kinderen in de leeftijd vanaf twee tot vier jaar. 

3. Peuteropvang 't Hoveniertje; in de leeftijd vanaf twee tot vier jaar. 

 

Op de peutergroep wordt ook voorschoolse educatie (VE) aangeboden. Bij voorschoolse educatie 

wordt een programma gebruikt dat extra kan helpen voor sommige kinderen die dat nodig hebben 

voor hun ontwikkeling. 

 

Het KDV staat met 48 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het kindercentrum is verhuisd in 2020  

Er heeft een onderzoek voor registratie (3 februari 2020) en een onderzoek na registratie (4 

augustus 2020) plaats gevonden. De houder voldeed tijdens beide onderzoeken aan de getoetste 

eisen van de Wet kinderopvang. 

 

 Jaarlijks onderzoek 2021  

Uit het onderzoek (6 oktober 2021) is gebleken dat het beleid en de praktijk in orde zijn. 
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Jaarlijks onderzoek 2022  

Tijdens het onderzoek (29 juni 2022) is bij de volgende voorwaarden herstelaanbod aangeboden: 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in 

het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van 

een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop 

passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen. 

 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. 

 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. 

 

De houder heeft binnen de gestelde hersteltermijn voldaan. 

 

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 het volgende onderwerp: 

Voorschoolse educatie 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen.  

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Voorschoolse educatie 

Inzet VE-beroepskrachten en omvang Peuteropvang 't Hoeveniertje- VE   

Tijdens het bezoek van de toezichthouder waren er vijf kinderen aanwezig. Op de presentielijst van 

donderdag 29 september staat in de ochtend vijf kinderen en in de middag zes kinderen met één 

vaste beroepskracht. De praktijk komt overeen met de presentielijst. 

 

Uit het interview met de aanwezige beroepskracht en de houder blijkt dat de openingstijden van 

de  peutergroep zijn uitgebreid met een aantal middaggroepen. Hierdoor wordt de maximale 

groepsgrootte van 8 kinderen per VE geschoolde beroepskracht niet overschreden.  

 

Conclusie 

De beroepskracht-kindratio en de groepsgrootte van peutergroep waarin gesubsidieerde VE wordt 

aangeboden voldeed tijdens de inspectie aan de eisen. Binnen de volgens pedagogisch beleid 

vastgestelde VE-uren wordt er niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (op locatie drie groepen gezien) 

 Plaatsingsoverzicht (26 t/m 30 september) 

 Personeelsrooster (26 t/m 30 september) 



 

 

6 van 10 

Concept inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 29-09-2022 

Kinderopvang de Hovenier te Tiel 

 

 

Personeel en groepen 
 

 In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

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

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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

stagiaires 

De beroepskracht- kindratio op de drie aanwezige groepen was als volgt: 

 

Peuteropvang 't Hoeveniertje- VE 

Er zijn vijf kinderen van twee en drie jaar aanwezig met één vaste beroepskracht. 

 

KDV Mini's babygroep 

Er zijn twaalf kinderen waarvan twee van onder het jaar en tien van één jaar aanwezig met drie 

beroepskrachten. 

 

KDV Midi's 

Er zijn zes kinderen waarvan vier van twee jaar en twee van drie jaar aanwezig met één vaste 

beroepskrachten en één stagiaire.  

 

Conclusie 

De toezichthouder heeft gezien dat de houder op het moment van het onderzoek voldoet. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (op locatie drie groepen gezien) 

 Presentielijsten (26 t/m 30 september) 

 Personeelsrooster (26 t/m 30 september) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang de Hovenier 

Website : http://www.kcdehovenier.nl 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum de Hovenier 

Adres houder : Bakkersstraat 12 

Postcode en plaats : 4001 JB Tiel 

KvK nummer : 68507526 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  W. Peters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tiel 

Adres : Postbus 6325 

Postcode en plaats : 4000 HH Tiel 
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Planning 

Datum inspectie : 29-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 03-10-2022 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
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