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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 
Kinderdagverblijf het Coendersnest is een kleinschalig kinderdagverblijf in het zuiden van de stad 
Groningen. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan in totaal 19 kinderen verdeeld over een 

babygroep en een peutergroep. 
Aangrenzend aan het kinderdagverblijf is een betegelde tuin, waar de kinderen buiten kunnen eten 

en kunnen spelen. Als alternatief maakt het kinderdagverblijf gebruik van het naast het pand 

gelegen ruime speelveldje en van de zandbak. Er is sprake van een goed op elkaar ingespeeld 
team medewerkers. 

 
 

Inspectiegeschiedenis: 
 

Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 18 juni 2019. 

Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 
Bevindingen huidige inspectie: 

 

Op 27 februari 2020 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden.  
 

Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 
 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

  

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze binnen kdv 
Coendersnest wordt beschreven. 

 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de houder 
draagt er zorg voor dat er conform dit pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met 
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat: 

1. 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; 
2. 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; 

3. 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, en 

4. 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. 
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het 

“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.   
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-

Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005): 

- Het waarborgen van emotionele veiligheid 
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie  

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie 
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen 
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Op deze locatie is een baby-dreumesgroep en een peutergroep. De baby-/ dreumesgroep bestaat 
uit maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot ongeveer 2  jaar, de peutergroep bestaat uit 

maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1  tot 4 jaar. Er is voornamelijk geobserveerd op de 
peutergroep. 

 

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:   
 

Persoonlijke competentie 
 

Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 
De tentoongestelde werkjes hebben een verband met de huidige activiteiten of thema's. 

De groepsruimte is passend ingericht. Er is voldoende speelgoed aanwezig voor de kinderen. Aan 
de wand en aan een lijn, door de ruimte, hangen diverse werkjes van de kinderen. Zo hebben de 

kinderen een pinguïn geknutseld, dit hangt samen met het thema "winter" dat net is afgelopen. 
Ook hangen er werkjes van de Moppereend. Het prentenboek "Moppereend" stond centraal tijdens 

de Nationale Voorleesdagen 2020. 

 
Emotionele veiligheid  

 
De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen. 

Zij reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen en gaan relaxed met hen om. 

Ze sluiten op een passende wijze aan op de interesse en emotie die het kind aangeeft. Een mooi 
voorbeeld hiervan is te zien wanneer de kinderen van tafel gaan. Ze mogen gaan spelen. De 

beroepskracht vraagt aan een meisje of ze wil spelen met de poppen. Het meisje schudt haar hoofd 
waarop de beroepskracht zegt: "Ik weet wel wat jij wil, de kikker!" Dit blijkt het geval, het meisje 

knikt en ze krijgt de kikker. 
 

Sociale competentie  

 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interacties tussen kinderen 

onderling.  
Ze helpen de kinderen actief mee om sociale vaardigheden met leefijds- en/of groepsgenootjes te 

ontwikkelen. Dit is te zien wanneer ook één van de jongere kinderen, een jongetje, van tafel mag 

na het eten. De beroepskracht haalt hem uit zijn stoel, neemt hem op de arm en rustig kijken ze 
de ruimte rond. Dan zegt de beroepskracht: "Ga je met haar spelen?" Ze wijst naar een meisje van 

ongeveer dezelfde leeftijd. Dit wil hij wel en ze zet hem bij het meisje op de grond. 
 

 
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en 

dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.  

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houders) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (Documenten PRO201 + BEL 201) 
 

Personeel en groepen 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

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

  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij kdv Het Coendersnest zijn 

beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang en is gekoppeld aan de 

houder.   
 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 

Opleidingseisen 

De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
 

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

stagiaires 

Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 

worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 

Indien per dag ten minste tien aangesloten uren opvang wordt geboden kan op vastgestelde tijden, 

zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan, hiervan worden afgeweken door minder 
beroepskrachten in te zetten voor ten hoogste drie uren per dag. 

 
Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 

Wanneer er één beroepskracht aanwezig is terwijl er wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio, is er altijd een andere volwassene ín het kindercentrum aanwezig. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden 

  
  

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in het 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 moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt 
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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. De houder heeft in de urenverdeling duidelijk het onderscheid gemaakt tussen 
de ureninzet beleidsvoornemens en de ureninzet coaching per locatie. 

 
Er is (steekproefsgewijs) beoordeeld of alle bij de houder werkzame beroepskrachten in 2019 

coaching van de pedagogisch beleidsmedewerker hebben ontvangen. 

  
Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen in 2020 ook coaching heeft gekregen 

kan pas worden beoordeeld tijdens de inspectie van 2021. De houder heeft hiervoor heel 2020 de 
tijd. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen: 
 

 De baby-/ dreumesgroep bestaand uit maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 
ongeveer 2  jaar. 

 De peutergroep bestaand uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1  tot 4 jaar. 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. 
 

Aan kinderen vanaf één jaar worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen. Dit geldt 
ook voor kinderen in de leeftijd tot één jaar indien er vanwege de grootte van de stamgroep met 

drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd wordt gewerkt. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
 

 

 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houders) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
 Personenregister Kinderopvang 

 Website 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 6 en 7 2020) 

 Personeelsrooster (week 6 en 7 2020) 
 Pedagogisch beleidsplan (Documenten PRO201 + BEL 201) 

 Overzicht inzet 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 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
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 en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk. 
 

(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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit  
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 

het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Coendersnest 
Aantal kindplaatsen : 19 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Het Coendersnest 

Adres houder : Van Houtenlaan 33 
Postcode en plaats : 9722GR Groningen 

Website : www.hetcoendersnest.nl 
KvK nummer : 02100557 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  G. Engelsman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 

Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB Groningen 

 

Planning 
Datum inspectie : 27-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 15-04-2020 

Vaststelling inspectierapport : 11-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-05-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 04-06-2020 
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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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