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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. 

Vanwege de COVID-19-pandemie, met de lockdown tot 15 februari 2021, is het niet mogelijk alle 

inspecties volgens het model voor risicogestuurd toezicht van de GGD'en in Nederland uit te 

voeren. Vanaf 1 juli 2021 worden daarom de inspecties, waar mogelijk, verkort uitgevoerd. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat het beleid in orde is, maar dat dit niet altijd in de praktijk is 

terug te zien. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum 

Kindercentrum Het Paleisje Capelle B.V. maakt deel uit van organisatie Het Paleisje. De organisatie 

heeft meerdere kindercentra in de regio. Kindercentrum Het Paleisje Capelle B.V. biedt dagopvang 

aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kindercentrum heeft 62 geregistreerde 

kindplaatsen en bestaat uit 4 groepen. In het gebouw is ook een buitenschoolse opvang van 

dezelfde houder. Het kindercentrum is gevestigd op de 2de etage van het gebouw.  

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het 

kindercentrum. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

Vanwege de COVID-19-pandemie heeft in 2020 geen inspectiebezoek plaatsgevonden. 

21-05-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek 

zijn gecontroleerd. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen  

De buitenspeelruimte van het kindercentrum is verbouwd, in de buitenruimte is nu onder andere 

een klimheuvel en een glijbaan te vinden. Het is rustig op de groepen vanwege de vakantieperiode, 

stamgroepen zijn samengevoegd.  

 

Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en groepen. De toezichthouder 

heeft geconstateerd dat één van de beroepskrachten werkzaam op het kindercentrum, op de dag 

de inspectie niet is gekoppeld aan de houder, in het Personenregister kinderopvang.  

 

Verderop in dit rapport worden de bevindingen per onderwerp toegelicht. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die binnen dit onderzoek zijn beoordeeld. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogische praktijk 

De toezichthouder heeft in het kindercentrum de vier basisdoelen, zoals die zijn vastgelegd in de 

Wet kinderopvang, geobserveerd en beoordeeld. Daarbij gaat het om: 

 

Emotionele veiligheid  

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

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

wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden 

bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

Overdracht 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. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met 

anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij. 

 

Voor de observaties wordt het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie 

januari 2015) gebruikt. In dit veldinstrument staan de vier basisdoelen uitgewerkt aan de hand van 

indicatoren en gedragsbeschrijvingen. Hieronder werken we een paar voorbeelden uit van situaties 

die tijdens de observatie plaatsvonden. Bij ieder basisdoel wordt een gedragsbeschrijving uit het 

veldinstrument genoemd (cursief), gevolgd door een beschrijving van een situatie die zich tijdens 

de observatie voordeed. 

 

De observatie vindt plaats op een donderdagochtend in de zomervakantie. Er is op de groep 

Kikkerkoning tijdens het binnenspelen geobserveerd en tijdens het buitenspelen van de groepen 

Assepoester en Doornroosje.  

 

Emotionele veiligheid 

Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 

 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 

 

Observatie 

Tijdens het buitenspelen geven de beroepskrachten regelmatig complimenten aan de kinderen. 

Wanneer de kinderen van de glijbaan glijden, lopen ze enthousiast naar de beroepskracht toe om 

deze een high-five te geven. Een kind rent het plein over en vliegt de beroepskracht in haar armen 

voor een knuffel. 

De beroepskracht gaat door haar knieën en kijkt mee met wat een kind aan het maken is met 

stoepkrijt. Ze stelt vragen aan het kind en geeft aan dat ze het mooi vindt.  
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Op de groep Kikkerkoning zit een kind aan tafel met een puzzel. De beroepskracht geeft dit kind 

hulp bij het maken van de puzzel. Wanneer de puzzel in elkaar zit klapt ze in haar handen en kijkt 

trots naar de beroepskracht. De beroepskracht lacht naar het kind en geeft haar een compliment.  

 

Sociale competentie  

Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.   

 

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 

betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 

wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan 

wat wèl de bedoeling is. 

 

Observatie  

Een kind loopt naar de beroepskracht toe en geeft aan dat een ander kind haar pijn heeft gedaan. 

De beroepskracht zegt tegen haar dat ze tegen het andere kind mag zeggen dat ze het niet leuk 

vindt. Het kind loopt naar het andere kind toe. Het andere kind loopt weg. De beroepskracht zorgt 

dat beide kinderen bij elkaar komen. Ze vraagt de kinderen om naar elkaar te kijken en ze 

benoemt dat het kind het niet fijn vond wat het andere kind heeft gedaan. Ze vraagt aan het kind 

hoe hij dit nu op kan lossen. Het kind geeft geen antwoord. De beroepskracht zegt dat het kind 

misschien sorry kan zeggen. Het kind doet dit vervolgens. De kinderen gaan weer uit elkaar en 

zoeken iets te spelen.  

 

Conclusie 

In de situaties die zijn geobserveerd ziet de toezichthouder dat er zo wordt gehandeld dat de 

basisdoelen uit de Wet kinderopvang voldoende worden gewaarborgd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De inschrijving in het Personenregister Kinderopvang is niet in orde. Eén medewerker staat niet in 

het Personenregister Kinderopvang gekoppeld aan de houder. 

 

De houder noemt als reden dat de medewerker niet in het Personenregister Kinderopvang is 

gekoppeld dat de medewerker wel is gekoppeld aan een andere B.V. van de houder. Vanwege 

onverwachte ziekte van een beroepskracht is deze beroepskracht van een andere locatie op Het 

Paleisje Capelle B.V. ingezet. De houder heeft er geen erg in gehad dat deze beroepskracht niet 

gekoppeld was aan deze locatie in het PRK. Na de constatering van de toezichthouder, is de 

beroepskracht ook aan de locatie Het Paleisje Capelle B.V. gekoppeld. 

 

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

voldaan:  

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 

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) 

 

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

stagiaires 

Bij het inspectiebezoek aan het kindercentrum blijkt dat er per groep voldoende beroepskrachten 

zijn voor het aantal aanwezige kinderen.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
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• Personenregister Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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 

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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Het Paleisje Capelle B.V. 

Website : http://www.hetpaleisje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026987341 

Aantal kindplaatsen : 62 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Het Paleisje Capelle B.V. 

Adres houder : Rietbaan 2a 

Postcode en plaats : 2908 LP Capelle aan den IJssel 

Website : www.hetpaleisje.nl 

KvK nummer : 57554382 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  J.M. van  Witzenburg- de Vos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Capelle aan den IJssel 

Adres : Postbus 70 

Postcode en plaats : 2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 29-07-2021 

Zienswijze houder : 30-07-2021 
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Vaststelling inspectierapport : 30-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 30-07-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Goed om te lezen dat onze visie en verschillende doelen binnen het KDV van Het Paleisje Capelle 

B.V., goed zichtbaar zijn geweest tijdens de inspectie. De pedagogisch medewerkers hebben de 

inspectie als prettig ervaren.  

  

Helaas bleek er een invallende beroepskracht op Het Paleisje Capelle B.V. werkzaam te zijn, die 

niet was gekoppeld in het Personenregister kinderopvang. Wij betreuren dit en hebben er na de 

constatering direct voor gezorgd dat deze persoon wel werd gekoppeld.  

  

Wij danken u voor de feedback en hopen dat u met een positieve blik terugkijkt op de inspectie. 

 

 

 

 

 

 

 


