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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Op 20 september 2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Bloemendaal een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij KDV Les Petits Bloemendaalseweg in Bloemendaal. 

  

Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 
getoetst. 

  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over KDV 

Les Petits Bloemendaalseweg volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport 

per domein verder uitgewerkt. 
  

Feiten over KDV Les Petits Bloemendaalseweg 
KDV Les Petits Bloemendaalseweg is gehuisvest in een hoekpand in Bloemendaal en biedt opvang 

aan kinderen van 0-4 jaar. De locatie is geregistreerd met 36 kindplaatsen. 
  

KDV Les Petits Bloemendaalseweg is onderdeel van een kinderopvangorganisatie met verschillende 

locaties en opvangvormen in Bloemendaal en Heemstede. 
  

Belangrijkste bevindingen 
 

Op dit moment voldoet KDV Les Petits Bloemendaalseweg niet volledig aan de tijdens dit jaarlijkse 

onderzoek getoetste items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang: 
 Tijdens de observatie op de groep werd niet altijd in de geest van het pedagogisch beleid van 

Les Petits gehandeld. 
 

Zie voor een nadere toelichting het betreffende item in het inspectierapport. 
 

  

De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is 
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij enkele items en voorwaarden van het 
domein ‘Pedagogisch klimaat’. 

  

Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst. 
  

 
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 

Tijdens de observatie op de groep werd niet altijd in de geest van het pedagogisch beleid van 

Les Petits gehandeld. 
  

Zo staat in het Pedagogisch beleid van Les Petits dat de kinderen worden gestimuleerd zelf keuzes 
te maken, dat de kinderen inspraak hebben en dat er naar hun wensen en ideeën geluisterd wordt. 

  

Tijdens de observatie zijn drie kinderen vrolijk aan het dansen in een kringetje. Na een tijdje gaat 
een beroepskracht bij de krat met blokken, waar al een jongetje mee speelt, zitten en roept de 

meisjes erbij, om te helpen een toren te bouwen. De meisjes doen mee met het bouwen, maar één 
van hen staat na een paar minuten op en zegt tegen de andere meisjes dat ze weer wil dansen in 

de kring. De beroepskracht zegt streng: "Nee. Dát doen we weer als we buiten zijn. We gaan nú 
even gewoon bouwen.". 

  

Ook staat in het Pedagogisch beleid dat een belangrijk onderdeel van de normen en waarden het 
gebruik van doenregels i.p.v nietregels is en 'een positieve benadering van ieder kind'. 

  
Tijdens de observatie zitten twee kinderen naast elkaar aan tafel te bouwen met de Duplo. Dan 

ontstaat er onenigheid over een door beiden gewild Duploblokje. Het ene kind begint aan het 

andere kind te trekken, dat vervolgens begint te gillen. De beroepskracht komt tussenbeide, grijpt 
de hand van het ene kind vast en kijkt hem doordringend aan. Ze zegt nadrukkelijk: "We gaan niet 

aan hem trekken, X. Dat is niet leuk." waarna ze het kind loslaat en zich weer omdraait. 
 

De tweede beroepskracht op de groep heeft het pedagogisch beleid beter op het netvlies en geeft 
er voldoende uitvoering aan. 

  

  
  

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

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor 

deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 
kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 

  
De beschrijvingen die na de onderstreepte tekst worden weergegeven, zijn aan het veldinstrument 

ontleend en zijn tijdens het onderzoek waargenomen. 
  

Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet 

kinderopvang: 
  

 emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 ontwikkeling van sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens vrij spelen. 
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Hoewel er niet altijd in de geest van het pedagogisch beleid gehandeld wordt op KDV Les Petits 

Bloemendaalseweg worden in het algemeen de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de 
persoonlijke en sociale competentie en de overdracht van normen en waarden toch voldoende 

gewaarborgd. 
  

  

Hieronder volgen twee voorbeelden uit de praktijk. 
  

Emotionele veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (Emotie/empathie) 

Kinderen reageren op elkaars emoties. Zij delen elkaars blijheid als er iets leuk is, boosheid bij 

onrecht, verdriet bij pijn. 
  

Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting (Zichtbaarheid resultaat) 
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 

gemaakt. 

Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en thema-
activiteiten. 

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

voldaan. 

 

 
 

 De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

   

Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  

De voorziening kan maximaal 36 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens het 
onderzoek zijn er 2 stamgroepen die zijn samengevoegd (altijd op woensdag) en worden er 10 

kinderen opgevangen. 

  
Er zijn 7 vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op de dag 

van het onderzoek zijn 2 beroepskrachten en de leidinggevende aanwezig. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef 
is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 

  
Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 

aan de gestelde eisen. 

 
 

Passende beroepskwalificatie 
 

De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 

 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalifica tie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang. 

 
 

Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in 2 verticale stamgroepen en een peutergroep en deze bestaan uit 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, en 8 peuters. 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek zijn twee groepen samengevoegd. Er wordt aan de 

getoetste voorwaarden voldaan. 
 

 

Beroepskracht-kindratio 
 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (met beroepskracht) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 

niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 

ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 

rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits Bloemendaalseweg 
Website : http://www.lespetits.nl 

Aantal kindplaatsen : 36 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061JP Bloemendaal 
Website : www.lespetits.nl 

KvK nummer : 41225223 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. Hartog 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bloemendaal 

Adres : Postbus 201 
Postcode en plaats : 2050AE OVERVEEN 

 
Planning 

Datum inspectie : 20-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 21-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 17-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

In het pedagogisch beleid staat beschreven dat wij door uitvoering van kinderparticipatie 
de kinderen graag de keuze willen geven aan welke activiteit zij deelnemen. Daarnaast is de 
uitvoering van  de doe-regels ons uitgangspunt, waarbij een positieve benadering naar het 

kind belangrijk is.  
 

Omdat er op de locatie in de afgelopen maanden tijdens het welbevinden van 
meerdere kinderen bijtgedrag is gesignaleerd heeft de leidinggevende de hulp ingeroepen 
van onze orthopedagoge. Het stellen van grenzen, het bieden van structuur en het 
uitvoeren van de doe-regels is dan heel belangrijk. Met betrekking tot de uitvoering hiervan 
hebben de pedagogisch medewerkers hulp gekregen door het organiseren van een thema-
team. De orthopedagoge heeft het stellen van grenzen en de uitvoering van de doe-regels 
behandeld om meer bagage aan de medewerkers te geven, mede om het bijtgedrag te 
kunnen tegengaan. 
 
Daarnaast is het belangrijk om overzicht te kunnen houden over de groep en dat is de reden 
waarom er voor gekozen is om maximaal twee activiteiten aan te bieden aan de kinderen. 
Kinderen zullen dan gestimuleerd worden om aan een van de twee activiteiten mee te 
doen, waarbij ook wordt aangegeven dat kinderen op andere momenten weer aan andere 
activiteiten kunnen mee doen. Op deze manier willen we graag structuur bieden. 
 

Uiteraard is het belangrijk om op de juiste wijze met de kinderen te blijven communiceren. 
Mogelijk dat de situatie met betrekking tot het bijtgedrag de betreffende medewerker een 

wat strengere intonatie heeft gegeven. We zullen in ieder geval aandacht blijven besteden 
aan de wijze waarop de medewerkers de kinderen moeten benaderen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


