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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 rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met 

behulp van het model risicoprofiel bepaald.  

  

Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder 

intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 

direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.  

  

Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst. 

 

Beschouwing 

Feiten over Kinderdagverblijf (KDV) Villa Kakelbont 

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is een particulier kinderdagverblijf gelegen aan de Ferdinand 

Bolstraat 8a, te Venlo. Het kinderdagverblijf heeft 3 groepen dagopvang. Er wordt met 2 verticale 

groepen gewerkt. Daarnaast is er voor de oudste kinderen een 3+groep met maximaal 8 kinderen. 

De groepsruimtes ogen licht, verzorgd en huiselijk. Buiten spelen kunnen de kinderen op de twee 

aan het pand grenzende buitenruimtes. 

 

Op het kinderdagverblijf wordt, ondanks het feit dat men niet als VE-locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang geregistreerd is, gewerkt met Uk & Puk. Dit is een methode Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE). Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Ten tijde van het 

inspectiebezoek wordt er gewerkt met het thema "Voertuigen". Al spelend verkennen de kinderen 

verschillende thema's en leren ze over de wereld om hen heen. 

Het kindercentrum is met 42 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

inspecties: 

 

16-10-2017, jaarlijks onderzoek 

Na overleg en overreding ten aanzien van een ontbrekend VOG van een van de stagiaires, is aan 

alle getoetste items voldaan; 

 

10-07-2018, jaarlijks onderzoek  

Na overleg en overreding (ten aanzien van 2 voorwaarden uit het pedagogisch beleidsplan en VOG 

houder) wordt aan alle getoetste inspectie-items voldaan. 

 

20-08-2019, jaarlijks onderzoek 

Er wordt aan alle getoetste items voldaan. 

 

23-07-2021, Incidenteel onderzoek houderwijziging 

Er wordt aan getoetste items voldaan 



 

 

4 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-05-2022 

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont te Venlo 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek: 

Het onderzoek vindt plaats op een woensdagochtend. De beroepskrachten zijn open en coöperatief 

naar de toezichthouder. Er wordt ten tijde van het locatiebezoek gezien dat de toon van de 

gevoerde gesprekken tussen kinderen en de beroepskrachten vriendelijk en duidelijk z ijn. 

De geobserveerde praktijk laat zien dat er voldoende afwisseling is tussen activiteiten, ontspanning 

en vrij spel. In de groep heerst een aangename sfeer. De kinderen tonen in hun gedrag zich op 

hun gemak te voelen bij de beroepskrachten. 

 

Herstelaanbod 

Er is herstelaanbod gegeven ten aanzien van het domein Accommodatie. De houder heeft daar 

adequaat op gehandeld. 

 

Inmiddels wordt voldaan aan de getoetste items binnen de wet Kinderopvang. 

 

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘advies aan 

College van B&W’. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 

 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk  

 

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 

op basis van de wettelijke criteria. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 

   

De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en 

de houder.  

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Observatie van de praktijk 

De observatie vindt plaats op woensdag 11 mei 2022 van 9.45 uur tot 11.30 uur.  

Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische 

praktijk 0-4 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn 

benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 

 

Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 

op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Drie van de vier 

pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 

 

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 
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Meneertje Nilssons en de Langkousjes 0-4 jaar 

 

Indicatoren veldinstrument 

Aansluiten                                                            

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 

(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

Respectvol contact                                              

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 

situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

Kennis baby-ontwikkeling                                     

De beroepskrachten weten wat baby's aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 

in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. 

Welbevinden                                                        

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.   

 

Observatie 

Tijdens de inspectie ziet de toezichthouder dat de beroepskrachten adequaat handelen en signalen 

oppakken. Er is een kindje wat een beetje alleen staat bij het buiten spelen. Een van de 

beroepskrachten loopt er naartoe en spreekt het kindje aan op ooghoogte. Zij pakt Puk erbij en 

vraagt; "wil je soms met Puk knuffelen?' Het kindje glimlacht, knuffelt met Puk en gaa t vervolgens 

spelen. De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; 

zij reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 

steun nodig hebben.   

De beroepskrachten geven complimenten, high five. De toezichthouder ziet dat de beroepskrachten 

op een warme en ondersteunende manier reageren op de kinderen. Zij gaan op een ongedwongen 

manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op 

de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Er is een aangename sfeer in beide 

groepen. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. 

Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 

als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. De toezichthouder 

hoort dat er overleg is over de baby's. Hierdoor wordt duidelijk dat zij rust en actie op een gepaste 

manier afwisselen voor iedere baby, waarbij zij steeds met de baby's in contact blijven cq zicht 

houden. 

 

Tommy's en Annika's  3+ groep 

 

Indicatoren veldinstrument 

Continuïteit groepsritme                                       

Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen 

en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze. 

Structuur en flexibiliteit                                        
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Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 

situaties of uitloop van geplande activiteiten. 

 

Observatie 

De toezichthouder ziet dat er op deze groep spelenderwijs wordt geleerd. Er worden hier meer 

activiteiten aangeboden in een vast dagprogramma en er wordt gewerkt met een dagritme en een 

Timetimer.  

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind. 

 

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs 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; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

Meneertje Nilssons en de Langkousjes 0-4 jaar 

 

Indicatoren veldinstrument 

Wederkerigheid                                                 

De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie. 

Passend aanbod                                                  

 De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen. Er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele kinderen. 

Eventuele resultaatdoelen zijn gekoppeld aan individuele kinderen. 

Inhoud en niveau van activiteiten zijn ‘kindvolgend’. 

Verbinding                                                            

In de verticale groep nemen baby's deel aan groepsmomenten; 

 

Observatie 

De beroepskrachten tonen belangstelling en stellen vragen aan de kinderen, ook aan de 

allerkleinsten. Er wordt gespeeld en gezongen. De beroepskrachten geven passende steun bij het 

ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe 

kansen voor vervolgspel. Het thema waarmee gewerkt wordt is ' Voertuigen'. Tjoeke treintje en 

stuurtje vasthouden in de kring zijn activiteiten die gedaan worden. Een van de beroepskrachten 

vertelt dat zij vooral  kindvolgend werken. Zij gaan in op de initiatieven van de kinderen. De 

verbinding ziet de toezichthouder doordat de baby's worden betrokken bij de rest van de groep. De 

beroepskrachten vertellen aan de baby's wat zij zien en zeggen tegen de baby's wat zij gaan doen. 

"Ik leg je nu neer en ga even mijn handen wassen". 

 

Tommy's en Annika's  3+ groep 

 

Indicatoren veldinstrument 

Voorspelbaarheid                                                

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. 

Doelgericht aanbod                                             
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De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken. De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en 

rollenspel, tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van 

spel. 

 

Observatie 

Tijdens de inspectie ziet de toezichthouder dat de beroepskracht duidelijk aangeeft wat zij gaan 

doen. Zij praat en legt uit. De activiteiten die ten tijde van de inspectie gedaan worden zijn om 

sensomotorische ontwikkeling te stimuleren, de activiteit daarna heeft als doel tellen en kleuren.  

 

Naast bovenstaande observaties ziet de toezichthouder dat er in de praktijk gewerkt wordt conform 

de uitgangspunten van de methode Uk & Puk, waarbij er allerlei activiteiten plaatsvinden binnen 

een thema. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

 

D. Overdragen van normen en waarden 

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. 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

Meneertje Nilssons en de Langkousjes 0-4 jaar 

Fatsoensnormen                                                 

De beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen, 

zoals collega's en ouders. Zij gaan respectvol met collega's en ouders om, zijn vriendelijk, luisteren 

en tonen begrip en betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en 

vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en 

omgangsvormen. 

 

Observatie 

Tijdens de inspectie ziet de toezichthouder op beide groepen dat de beroepskrachten een voorbeeld 

zijn zoals zij met elkaar omgaan. Zij vragen aan een collega of de ander a.u.b. iets wil klaar zetten. 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, helpen en werken samen.   

 

De hierboven uitgewerkte voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel voor normen 

en waarden bij kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten aanwezig op 11-05-2022) 

 Observatie(s) (11-05-2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2022) 
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Personeel en groepen 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 

 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen 

 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten en stagiaires 

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 Stabiliteit van de opvang voor de kinderen  

 

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 

op basis van de wettelijke criteria. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op basis van een steekproef zijn er 13 beroepskrachten en 2 stagiaires gecontroleerd in het 

personenregister kinderopvang. Deze personen die bij KDV Villa Kakelbont werkzaam zijn, 

beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het 

Personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder 

en zijn hun werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek zijn de diploma's van 13 beroepskrachten beoordeeld. Zij beschikken over de 

voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao 

kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en/of bewijsstuk voor een passende 

opleiding. 

  

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers 

Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

beoordeeld. Zij beschikt over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of 

bewijsstuk voor een passende opleiding. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

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

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie zijn er: 

 8 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht bij Tommy's en Annikka's; 

 13 kinderen aanwezig en 3 beroepskrachten bij Meneertje Nilssons; 

 13 kinderen aanwezig en 3 beroepskrachten bij de Langkousjes. 

 

De beroepskracht-kindratio voldoet aan actuele wet- en regelgeving: 
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Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster van week 17 en 18 blijkt dat 

de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij deze 

beoordeling is ook rekening gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een document opgesteld waarin het aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, staat beschreven. 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

 

 Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens het LRK 

01/01/2021                                   1                                  1 

01/01/2022                                   1                                  1 

 

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Volgens de houder waren er in 2021 gemiddeld in totaal 7 fte beroepskrachten werkzaam bij de 

houder. De houder heeft deze informatie met inzage in haar administratie aannemelijk gemaakt. 

De toezichthouder vindt het door de houder berekende totale aantal van 7 fte in vergelijking met 1 

kindercentra aannemelijk. Dat is gemiddeld 7 fte beroepskrachten per kindercentrum. 

 

Berekening minimale ureninzet 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt bepaald door het 

nemen van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte 

beroepskrachten). 

 

 50 uur x aantal 

kindercentra   

10 uur x aantal fte 

beroepskrachten   

Som (van 50 uur x aantal kindercentra + 

10 uur x aantal fte) = minimale ureninzet 

  

 2021                50                  70                                   120 

 2022              50                  82                                   132 

 

De minimale ureninzet voor 2021 en 2022 is door de houder op juiste wijze berekend. 

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder 

aannemelijk bevonden. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Uit het coachplan die de toezichthouder heeft gezien blijkt dat de houder het juiste aantal uren 

heeft berekend voor de hoeveelheid uren coaching die ingezet dient te worden. 

 

De houder geeft aan dat zijzelf de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is. Een berkening van de 

ureninzet heeft zij uitgewerkt in het aangeleverde caochingplan. 
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Minimum aantal fte benodigd in 2021 

Minimum aantal benodigde ureninzet 

2021 

Daadwerkelijke ureninzet PBM in 2021 door de 

houder  

Beleidsmedewerker: 50 

Coach: 70 

Beleidsmedewerker: 50 

Pedagogisch coach: 70 

 

Uit deze berekening en het coachplan volgt dat pedagogisch beleidsmedewerker/coach ruim 

voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2021. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kdv Villa Kakelbont bestaat uit drie stamgroepen : 

 Meneertje Nilssons:maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar; 

 de Langkousjes: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar; 

 Tommy's en Annika's: maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar. 

Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

stamgroepen hebben een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.   

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten aanwezig op 11-05-2022) 

 Observatie(s) (11-05-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2022) 

 coachingplan 2022 

 Inzet coach 2021 2022 
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Accommodatie 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 

 

 Eisen aan ruimtes 

 

Eerst worden de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 

de wettelijke criteria. 

Eisen aan ruimtes 

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

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

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

 

Tijdens de inspectie ziet de toezichthouder dat er een aantal stopcontact beveiligers ontbreken en 

er bij 2 deuren geen vingersafe zit. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft hiervoor herstelaanbod gegeven. De houder heeft dit adequaat opgepakt 

en door middel van foto's laten zien dat het is verholpen. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten aanwezig op 11-05-2022) 

 Observatie(s) (11-05-2022) 

 Foto's ontvangen via de mail. 
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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) 
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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) 

 

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 
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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) 

 
 

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) 

 
 

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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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) 

 

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) 

 



 

 

17 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-05-2022 

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont te Venlo 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Villa Kakelbont 

Website : http://www.villakakelbont-venlo.nl 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Villa Kakelbont B.V. 

Adres houder : Ferdinand Bolstraat 8A 

Postcode en plaats : 5914 XN Venlo 

KvK nummer : 82274827 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. Slijderink-Romviel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Venlo 

Adres : Postbus 3434 

Postcode en plaats : 5902 RK VENLO 

 

Planning 

Datum inspectie : 11-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-06-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 30-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 07-07-2022 
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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. 
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