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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. 

 

Beschouwing 

Op 26 september 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Heemstede een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Het Bonte Huis Heemstede in 

Heemstede. 

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Feiten over kinderdagverblijf Het Bonte Huis Heemstede 

Kinderdagverblijf Het Bonte Huis Heemstede biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 

jaar. De locatie is geregistreerd met acht kindplaatsen. 

Kinderdagverblijf Het Bonte Huis Heemstede is een franchise organisatie en werkt nauw samen met 

het Bonte Huis Haarlem.  

  

Oudercommissie  

Tijdens dit onderzoek is gevraagd naar de contactgegevens van de oudercommissie om hen een 

mail te kunnen sturen met betrekking tot ervaringen medezeggenschap en de ervaren kwaliteit van 

de opvang. 

De oudercommissie heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Op 19 april 2021 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat voldaan werd aan 

de getoetste kwaliteitseisen. 

 

Belangrijkste bevindingen  

De houder heeft niet aan alle getoetste kwaliteitseisen voldaan. Tijdens het onderzoek is 

geconstateerd dat de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd:  

 Personenregister Kinderopvang: niet alle personen ingezet op het kindercentrum zijn voor 

aanvang van diens werkzaamheden gekoppeld aan de houder.  

 

De houder heeft kunnen aantonen dat het niet naleven van de kwaliteitseis voornamelijk te wijten 

is aan onvoorziene omstandigheden die verband houden met de situatie rondom schaarste op de 

arbeidsmarkt. Een nadere toelichting is uitgewerkt in het betreffende item. 

De toezichthouder heeft kunnen concluderen dat de houder er alles aan gedaan heeft om in de 

gegeven omstandigheden verantwoorde kinderopvang te bieden en de (emotionele) veiligheid en 

gezondheid van de opgevangen kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. 

De toezichthouder zal de gemeente adviseren om gezien deze situatie te handhaven, maar 

rekening te houden met verzachtende omstandigheden. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

En betreft de overtreding op een voorwaarde van het item verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang, gezien de specifieke situatie, rekening te houden met 

verzachtende omstandigheden. 
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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 staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan is 

tijdens dit onderzoek op enkele onderdelen getoetst: de vier pedagogische basisdoelen en wijze 

waarop kinderen kunnen wennen in hun nieuwe stamgroep. 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan is steekproefsgewijs getoetst. Er is onder andere 

getoetst of de beschrijving van enkele voorwaarden overeenkomt met uitvoering in de praktijk 

zoals de werkwijze en samenstelling van de stamgroep, de uitvoering van de vier pedagogische 

basisdoelen en wijze waarop kinderen kunnen wennen in hun nieuwe stamgroep. 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat er in het kindercentrum volgens het beleidsplan 

wordt gehandeld. De beschreven werkwijze komt overeen met de praktijk. 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de 

beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van een observatie. 

Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan: 

- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen; 

- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen; 

- de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie Er is geobserveerd tijdens een 

eetmoment en een vrijspelmoment. 

Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd. 

Dit blijkt uit de volgende beschrijving: 

 

Praktijkvoorbeelden 

Emotionele veiligheid: Een kind wordt verschoond. Het kind krijgt een boekje en de beroepskracht 

praat op zachte toon met het kind. Het kind is duidelijk op diens gemak en praat op zachte toon 

terug. Een andere beroepskracht, tevens de houder, licht toe dat zij voor het verschoonmoment 

bewust de tijd nemen. Het is verschoonmoment is naast verzorging ook een moment van 

individuele aandacht en geborgenheid.  
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Persoonlijke competentie: Na het eetmoment mogen de kinderen, die het zelf willen, helpen met 

het afwassen van de viesgemaakte bordjes en kopjes. Er wordt een grote afwasteil met sop en 

sponsjes neergezet en de kinderen krijgen schortjes om. Naast dat kinderen met deze activiteit 

wordt geleerd over het proces van het schoonmaken van je eigen bordje, is er ook waardering voor 

de inspanning van het kind: Zowel het proces ("Wat fijn dat jullie willen helpen") als de inspanning 

("De bordjes zijn helemaal schoon, goed gedaan!") wordt benoemd.  

 

Sociale competentie: Na het eten mogen de kinderen van tafel. De kinderen mogen zelf kiezen 

waar en met wat zij spelen. De ruimte is zodanig ingericht dat kinderen in zowel kleine groepjes als 

grote groepen kunnen samenspelen. De kinderen krijgen deze ruimte en er ontstaat op 

verschillende plekken een spel: een rollenspel in de keukenhoek, praten met een beroepskracht 

over trouwen bij een lage bank en een (deels) begeleid spelactiviteit in de hal.  

 

Overdragen van normen en waarden: Tijdens het eetmoment en vrij spelen vertelt een kind dat 

diens ouders zijn getrouwd. De beroepskrachten vragen hier op door en het kind vertelt wat het 

heeft meegemaakt. Een ander kind vraagt waarom deze niet was uitgenodigd op de trouwerij. Een 

beroepskracht legt uit dat vaak familie ("ooms, tantes, neefjes en nichtjes") alleen wordt 

uitgenodigd. De beroepskracht verbindt op dit moment de thuiswereld van kinderen met de sfeer 

en omgang in de groep en pakt de kans om kinderen kennis te laten maken met rituelen en 

feesten.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (BELEID PEDAGOGISCH HBH mei 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 staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Alle personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister, 

maar niet alle personen die worden ingezet zijn voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld 

aan de houder.   

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn in de onderzochte 

periode van 22 augustus tot en met 12 september 2022. Daarnaast zijn nieuw aangestelde 

beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 21 april 2021 getoetst. Getoetst zijn ook de 

houder, de klusser, de groepshulp en de pedagogische coach (Wet IKK). 

 

De overtreding betreft één beroepskracht. De houder verklaart dat de beroepskracht een week 

eerder is gestart dan de planning was. De houder licht toe dat er sprake was van personeelstekort 

en die dag sprake was van uitval te wijten aan de coronapandemie. Vanwege deze omstandigheden 

verklaart de houder dat deze geen ander personeelslid heeft kunnen inzetten. 

De houder verklaart dat de beroepskracht voor aanvang van diens werkzaamheden wel in het bezit 

was van een geldig Verklaring Omtrent het Gedrag. De toezichthouder concludeert dat de houder 

er alles aan gedaan heeft om in de gegeven omstandigheden verantwoorde kinderopvang te bieden 

en de (emotionele) veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen zoveel mogelijk te 

waarborgen. 

 

De beroepskracht is een week na diens eerste werkdag alsnog ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang en ook gekoppeld aan de houder.  

 

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) 
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Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn in de periode van 22 

augustus tot en met 12 september 2022. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige onderzoek d.d. 21 

april 2021, getoetst. 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

De personen die als pedagogisch coach worden ingezet beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

De pedagogisch coach die tevens als beroepskracht wordt ingezet is tevens gekwalificeerd als 

beroepskracht en wordt zelf ook gecoacht door een gekwalificeerde pedagogische coach. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er worden twee pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet voor het coachen van beroepskrachten 

bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit zijn de meewerkende houder en een extern 

aangetrokken pedagogische coach. De houder is verantwoordelijk voor de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleid. 

  

Inhoudelijke invulling 

De uren voor beleidsontwikkeling en implementatie van beleid worden als volgt ingevuld:  

 Updaten van het pedagogisch beleidsplan 

 Ontwikkelen nieuwe onderdelen van het pedagogisch beleidsplan 

 Volgen nieuwe wet en regelgeving 

 Bespreken pedagogisch beleid met oudercommissie 

 Bijscholing 

 Scholing en coaching geven aan de pedagogisch medewerkers 

 Beheren en actualiseren van het kindvolgsysteem 

 Beleidsontwikkeling 

 Leefruimtebeoordeling 

 

De uren voor het coachen van beroepskrachten wordt als volgt ingevuld: 

 Individuele (video) interactie begeleiding 

 Teamvergaderingen waarin pedagogisch handelen aan de orde komt 

 Groepsbijeenkomsten verzorgd door de coach 

 Scholing 

 Individuele coachingsgesprekken 

 PoP gesprekken.  
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Ontvangen coaching 

Tijdens dit onderzoek is getoetst of alle beroepskrachten in het afgelopen kalenderjaar (2021) 

coaching hebben ontvangen door een gekwalificeerde coach. 

Uit de aangeleverde documentatie en een gesprek met de houder blijkt dat het aannemelijk is dat 

op het kinderdagverblijf alle beroepskrachten in 2021 ook daadwerkelijk gecoacht zijn door een 

gekwalificeerde pedagogische coach. Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

Ook de meewerkende coach/houder heeft coaching ontvangen van een gekwalificeerde 

pedagogische coach. 

 

Samenvattend 

 Uit het onderzoek blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 14-9-2022) 

 Coachings- en beleidsuren 2021 

 Toelichting PRK koppeling 
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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 

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) 

 
 

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  
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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. 

(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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 : Het Bonte Huis Heemstede 

Website : http://www.hetbontehuis-heemstede.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000040699064 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Lucia Maria Leen 

KvK nummer : 72597976 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Hemmer  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heemstede 

Adres : Postbus 352 

Postcode en plaats : 2100 AJ HEEMSTEDE 

Planning 

Datum inspectie : 12-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 17-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-10-2022 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


