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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. 

Tijdens dit (jaarlijks) onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona en de 

toenemende besmettingen. 

  

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-

gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de onderzoek geschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Peuteropvang (KDV) de Triangel, locatie Ichtus te Nijkerk is één van de vijf locaties van Stichting 

Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel. Locatie Ichthus is geopend op maandagochtend, 

woensdagochtend en donderdagochtend.  

Omdat er met deze beperkte openingstijden niet voldaan kan worden aan het vereiste uren 

voorschoolse educatie is de VE -registratie voor deze locatie losgelaten. Er wordt nog wel met het 

VE-programma gewerkt.  

 

Er wordt opvang geboden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2.3 jaar tot de leeftijd 

waarop zij naar de basisschool gaan. In de praktijk zijn er nooit meer dan 8 kinderen aanwezig met 

één beroepskracht die wordt ondersteund door een vaste vrijwilliger. 

 

Onderzoek geschiedenis 

 Bij het onderzoek na registratie in 2017 werden geen tekortkomingen geconstateerd. 

 Bij het jaarlijks onderzoek in 2018 werden tekortkomingen geconstateerd in enkele 

documenten. Binnen de termijn van het herstelaanbod heeft de houder deze documenten 

aangepast waardoor dit onderzoek werd afgesloten zonder tekortkomingen. 

 Bij het jaarlijks onderzoek van 2019 werden geen tekortkomingen geconstateerd 

 Bij het jaarlijks onderzoek in 2020 werd eveneens aan alle voorwaarden voldaan. .  

 

Bevindingen op hoofdlijnen  

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen heeft dit jaarlijks onderzoek niet 

op de locatie plaatsgevonden. Door telefonische gesprekken met beroepskracht(en) en/of houder 

en een documentenonderzoek is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen gekomen.  

 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 

pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 

draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 

voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 

draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Dit pedagogisch beleidsplan een beschrijving van onder andere: 

 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 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. 

 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.  

 de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld door nieuwe 

onderwerpen per mail te verspreiden en aandacht voor te vragen. De beroepskracht vertelt dat 

zowel nieuwe als bestaande onderwerpen geregeld aan de orde komen in teambesprekingen. Er 

wordt over gesproken en bediscussieerd of het nog actueel is of anders geformuleerd moet 

worden.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Pedagogische praktijk 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen 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; 
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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, en 

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. 

  

De toezichthouder heeft geen observatie in de praktijk uitgevoerd. In plaats daarvan heeft een 

 telefonisch interview met een beroepskracht plaatsgevonden. De pedagogisch praktijk is dus niet 

geobserveerd. 

 De toezichthouder heeft op grond van dit interview de keuze gemaakt een algemene beschrijving 

 te geven over wat de beroepskracht telefonisch aangeeft ten aanzien van de pedagogische 

praktijk:  

 

  

De beroepskracht vertelt dat nu, na het opstarten na de sluiting i.v.m. de coronamaatregelen, 

extra aandacht is voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Zij draagt er zorg voor dat elk 

kind zich 'gezien' weet en echte aandacht krijgt. Zij doet dat door nabij te zijn, mee te spelen op 

de grond en bijvoorbeeld samen boekjes te lezen. Zeker voor de nieuwe kinderen is dat belangrijk 

omdat ouders nu niet mee kunnen komen. 

 

De locatie is i.v.m. de beperkte openingstijden geen VE-locatie meer, maar werkt nog wel met de 

thema's en het VE-programma  Ik ben Bas. Bij elk thema zijn er passende boekjes in de leeshoek 

en wordt een themahoek ingericht met uitdagend materiaal. Ook het volginstrument KIJK wordt 

gebruikt.  

Bij het VE-programma hoort ook een 'plaat van Bas' waarop veel te zien is en aanleiding vormt 

voor gesprekjes.  

Iedere ochtend ligt er op tafel materiaal klaar voor verschillende ontwikkelingsgebieden.  

De beroepskracht zorgt voor een rijk en gevarieerd taalgebruik passend bij het ontwikkelingsniveau 

van de kinderen. Zij stelt veel vragen, gebruikt ondersteunende gebaren en varieert haar toon.  

 

Het is een kleine groep war meestal een relaxte sfeer hangt. Er is volop materiaal en weinig 

aanleiding voor ruzietjes. Kinderen spelen graag met elkaar of kijken met elkaar mee.  

 

 

Conclusie 

 Ondanks dat de toezichthouder geen oordeel heeft gegeven, wordt verwacht dat op basis van dit 

onderzoek de pedagogische praktijk op deze locatie redelijkerwijs in overeenstemming is met de 

Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per e-mail) 

 Interview (met de beroepskracht, telefonisch i.v.m. de coronamaatregelen) 

 Presentielijsten 

 Pedagogisch beleidsplan (herziene versie, juni 2020) 
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Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers 

gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 

Kinderopvang. 

De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 

presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  

Tevens is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de schriftelijke vastlegging hiervan 

beoordeeld. 

Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskracht en de vrijwilliger die volgens de beroepskracht aanwezig waren en op de 

toegestuurde personeelsroosters staan, zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang 

(PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.  

  

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beroepskracht en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

Op grond van het telefonisch gesprek met de beroepskracht en presentielijsten/personeelsroosters 

kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal 

aanwezige kinderen.  

  

Conclusie 

Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Peuteropvang De Triangel, locatie Ichtus bestaat uit één stamgroep voor maximaal 16 kinderen 

van 2 tot 4 jaar.  

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht (al eerder ingezien) 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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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) 

 

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 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 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. 

(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. 

(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:  
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- 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;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet 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 : De Triangel, locatie Ichthus 

Website : http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032085579 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel 

Adres houder : Postbus 1036 

Postcode en plaats : 3860 BA Nijkerk 

Website : www.peuterspeelzaaldetriangel.nl 

KvK nummer : 32085579 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Annelies Cozijnsen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nijkerk 

Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3860 BA NIJKERK GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 01-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 01-03-2021 

Zienswijze houder : 01-03-2021 

Vaststelling inspectierapport : 03-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 10-03-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Als organisatie zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere 

dag hard aan om de kwaliteit op onze locaties te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Helaas 

kon er door corona geen observatie van de praktijk plaatsvinden. We vinden dit jammer want juist 

op de groep wordt zichtbaar op welke manier onze pedagogisch medewerker zorgt voor een 

warme, uitdagende en leerrijke omgeving waar de kinderen met plezier kunnen (samen) spelen.  

  

Het is wel fijn om te lezen dat de inspecteur geconcludeerd heeft dat we aan de getoetste 

voorwaarden van de Wet Kinderopvang voldoen. Dit is een compliment voor onze pedagogisch 

medewerker en vrijwilligers die werkzaam zijn op deze locatie!   

  

Maartje Post (Coördinator) 

 

 

 

 

 

 

 


