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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en 
gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede kinderopvang is van groot 
belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor 
ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart 
achter kunnen laten. 
  
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en informeren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
  
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD 
vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat 
kan, en meer waar dat nodig is. 
 
Beschouwing 
 
Inleiding 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen 
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemene kenmerken kindercentrum 
Kinderdagverblijf ‘Fince’ is een op zichzelf staand kinderdagverblijf. De locatie is gevestigd in een 
nieuw gebouwd pand in de stijl van een boerderij in Harmelen.  
 
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal zestien 
kindplaatsen per dag en is geopend sinds april 2017. De locatie bestaat uit één groep voor 
kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. 
 
Onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens het onderzoek voor registratie in maart 2017 voldeed de locatie na herstelaanbod aan de 
onderzochte kwaliteitseisen, en tijdens het onderzoek na registratie in augustus 2017 voldeed de 
locatie aan de onderzochte kwaliteitseisen. Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 zijn binnen het 
domein ‘Pedagogisch klimaat’ tekortkomingen geconstateerd. Op 01-03-2019 heeft de gemeente 
Woerden een aanwijzing geschreven. Op 04-03-2019 heeft de GGD van de gemeente Woerden een 
verzoek tot nader onderzoek ontvangen. 
De aangepaste stukken die binnen het nader onderzoek onderzocht dienen te worden zijn op 12-
06-2019 bij de GGD binnengekomen. Op 24-06-2019 heeft de GGD het nader onderzoek 
uitgevoerd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd onderzoek. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ zijn de 
toezichtsactiviteiten bepaald. Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen 
onderstaande domeinen onderzocht: 
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 ‘Pedagogisch klimaat’ 
 
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek. Binnen het onderzochte 
domein zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit nader 
onderzoek zijn onderzocht. 
 
 
 
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 
dient er zorg voor te dragen dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, 
waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
 
Naar aanleiding van de tekortkomingen tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 is het pedagogisch 
beleidsplan op inhoud gecontroleerd. 
Onder het kopje ‘Pedagogisch beleid’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Bevindingen  
Kinderdagverblijf 'Fince' hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 
organisatie geldende beleid staat. 
 
In het pedagogisch beleid staat 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; 

 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 wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen; 

 
Binnen kinderdagverblijf 'Fince' is één stamgroep. Het wenbeleid betreffende deze groep staat 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
 
De taken van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers staan niet genoemd in het 
pedagogisch beleidsplan. Dit, daar binnen kinderdagverblijf 'Fince' niet wordt gewerkt met 
stagiaires, beroepskrachten in opleiding of vrijwilligers. 
In het pedagogisch beleidsplan staat dit zo beschreven. Omdat dit onderdeel niet van toepassing is 
binnen het kinderdagverblijf, voldoet het pedagogisch beleidsplan op dit punt aan de gestelde 
eisen. 
 
De houder voert het pedagogisch beleidsplan uit, evalueert jaarlijks en stelt zo nodig bij. Daarmee 
voldoet het pedagogisch beleidsplan wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (juni 2019) 
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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 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 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 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) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Fince B.V. 
Website : http://kdvfince.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000036361798 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Fince B.V. 
Adres houder : Haanwijk 17B 
Postcode en plaats : 3481LH Harmelen 
Website : www.kdvfince.nl 
KvK nummer : 67869386 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Hendricks 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Woerden 
Adres : Postbus 45 
Postcode en plaats : 3440AA WOERDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-07-2019 
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