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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

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

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

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang.  

 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

De locatie 

Kinderdagverblijf (KDV) De Koggepurkies is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

geregistreerd met 44 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in 3 stamgroepen aan kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen die de opvang bezoeken, worden bij de verzorging van de 

aanwezige dieren betrokken. De locatie is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang 

(VAK). Het KDV is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur.   

 

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van april 2019 en september 2020 werd aan de getoetste 

voorwaarden voldaan. 

• In oktober 2020 heeft op verzoek van gemeente Koggeland een incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend om de rechtsvorm te 

wijzigen van een vennootschap onder firma (VOF) naar een besloten vennootschap (BV).  

Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan en de wijziging is door gemeente Koggeland 

doorgevoerd in het LRK. 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek van augustus 2021 werd aan de getoetste voorwaarden 

voldaan.  

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl  

 

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 

nodige documenten opgevraagd en ingezien. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.    
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Conclusie 

Niet aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Een tekortkoming is geconstateerd op een 

voorwaarde binnen het item 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'.  

 

Zie het betreffende item voor een toelichting.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.  

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid.  

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.  

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan vanuit de VAK. Daarnaast heeft zij 

voor de locatie een specifiek pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin staat de vertaalslag van de 

overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang. 

 

De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 

teamoverleggen en feedback van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de 

locatieverantwoordelijke. De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt 

conform het pedagogisch beleidsplan. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang.  

Hierbij dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden en zorgen dat:  

• 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 

• 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 

• 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 
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• 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 

 

Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 

‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

 

De observatie heeft plaatsgevonden in de middag bij stamgroep Vlinder tijdens een moment van 

vrij spel, een eet- en drinkmoment en een verzorgingsmoment, bij stamgroep Bloesem tijdens een 

eet- en drinkmoment en bij stamgroep Bijtjes tijdens het buitenspelen. 

 

Indicator:  

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 

baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.   

Praktijkvoorbeeld:  

De beroepskrachten zijn verschillende kinderen naar bed aan het brengen om te gaan slapen.  

'Jij bent al een hele tijd wakker X, we gaan je lekker naar bed brengen', zegt de beroepskracht 

terwijl deze een baby optilt. De beroepskracht neemt de baby mee naar de verschoonruimte en 

legt de baby op het verschoonkussen. Tijdens het verschonen van de luier en het uittrekken van de 

kleren van de baby blijft de beroepskracht oogcontact houden met de baby en zing liedjes met de 

baby. De baby beweegt met de handen en voeten en lacht. Wanneer de baby verschoond is, de 

kleren uit heeft en de slaapzak aan heeft, tilt de beroepskracht de baby op en brengt de baby naar 

bed in de slaapruimte.  

 

Indicator:  

Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 

met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 

tonen blijdschap, plezier en trots.  

Praktijkvoorbeeld:  

Tijdens het buitenspelen zijn een aantal kinderen aan het rennen. De kinderen lachen en proberen 

elkaar in te halen. Andere kinderen zijn aan het glijden van de glijbaan. Ook is een aantal kinderen 

aan het scheppen in de zandbak. De kinderen hebben scheppen waarmee ze zand in emmers 

scheppen. Eén van de kinderen heeft een volle emmer zand en loopt met een glimlach op het 

gezicht naar de beroepskracht die bij de zandbak staat. De beroepskracht lacht naar het kind, zegt 

dat het kind de emmer goed gevuld heeft en loopt met het kind mee naar de zandbak. 

 

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.  

 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 

• Pedagogisch beleidsplan (Handboek VAK-formule versie 4, 1 september 2021) 

• Pedagogisch werkplan (De Koggepurkies versie 6, 21 april 2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd.  

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder het Personenregister Kinderopvang (PRK) 

geraadpleegd. Gebleken is dat personen die structureel werkzaam zijn op de locatie en personen 

die vanuit hun functie toegang hebben tot informatie over de kinderen zijn ingeschreven in het 

PRK. 

 

Daarnaast heeft de toezichthouder geconstateerd dat een beroepskracht met een geldig VOG niet 

gekoppeld is aan de houder. De werkzaamheden van deze beroepskracht zijn aangevangen voordat 

de koppeling met de houder is voltooid. Na deze constatering heeft de houder tijdens het 

inspectiebezoek de betreffende beroepskracht direct gekoppeld. De toezichthouder heeft tijdens 

het inspectiebezoek in het PRK kunnen zien dat de beroepskracht gekoppeld is. 

 

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

voldaan:  

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 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches zijn beoordeeld.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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

stagiaires 

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio (BKR) beoordeeld. Er is een steekproef 

genomen uit de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 

de stamgroepen is conform de voorwaarden. 
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Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 

 

• Stamgroep Vlinder: 12 kinderen van 0 tot 3 jaar met 3 beroepskrachten 

• Stamgroep Bloesem: 14 kinderen van 0 tot 3 jaar met 3 beroepskrachten 

• Stamgroep Bijtjes: 14 kinderen van 2 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten   

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd tijdens het inspectiebezoek) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (10 t/m 26 oktober 2022) 

• Personeelsrooster (10 t/m 26 oktober 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Handboek VAK-formule versie 4, 1 september 2021) 

• Pedagogisch werkplan (De Koggepurkies versie 6, 21 april 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 

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) 

 

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. 

(art 1.50 lid 3 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) 

 
 

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 : De Koggepurkies B.V. 

Website : http://www.koggepurkies.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045477701 

Aantal kindplaatsen : 44 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : De Koggepurkies B.V. 

Adres houder : Wogmeer 2a 

Postcode en plaats : 1711 SP Hensbroek 

KvK nummer : 77808134 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw B. Traag  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Koggenland 

Adres : Postbus 21 

Postcode en plaats : 1633 ZG AVENHORN 

Planning 

Datum inspectie : 26-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-11-2022 

Zienswijze houder : 14-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 14-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij hebben kwaliteit altijd hoog in het vaandel en zijn daarom zeer tevreden dat wij aangesloten 

zijn bij de VAK. Zij houden ons scherp net als de inspectie van de GGD. 

Een sterk team dat met passie voor de kinderen zorgt. Erg benieuwd naar onze uitbreiding in 

april’23. 

 

 

 

 

 

 

 


