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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Op 9 januari 2023 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Bloemendaal een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Les Petits KWS (Kleine Beer) in 

Overveen. 

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Feiten over kinderdagverblijf Les Petits KWS (Kleine Beer) 

Kinderdagverblijf Les Petits KWS (Kleine Beer) biedt opvang aan kinderen van 2 tot en met 4 jaar. 

De locatie is geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

Het kindercentrum is onderdeel van Les Petits B.V., een organisatie met verschillende 

kinderopvangvoorzieningen. 

Het kindercentrum bevindt zich in hetzelfde gebouw als basisschool Koningin Wilhelmina school. 

  

Belangrijkste bevindingen 

Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen 

pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan. 

  

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  

De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan is steekproefsgewijs getoetst. Er is onder andere 

getoetst of de beschrijving van enkele voorwaarden overeenkomt met uitvoering in de praktijk 

zoals de overdracht van kindinformatie aan school en de inzet van stagiairs en beroepskrachten in 

opleiding. 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat er in het kindercentrum volgens het beleidsplan 

wordt gehandeld. De beschreven werkwijze komt overeen met de praktijk. 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de 

beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van een observatie. 

Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan: 

- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen; 

- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen; 

- de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

  

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

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Er is geobserveerd tijdens een 

activiteit aan tafel. 

Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd. 

Dit blijkt uit de volgende beschrijving: 

  

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. Tijdens de observatie van 

de toezichthouder organiseert één van de beroepskrachten een activiteit aan tafel met een aantal 

kinderen. Er wordt aan de kinderen gevraagd een winterse wolk te verven, dat aansluit bij het 

actuele thema: ''Winter''. De beroepskracht verwoordt het proces en geeft de kinderen 

complimenten: ''O wat leuk!'' ''Ik vergeet bijna foto's te maken van deze knappe kunstwerken'' 

''wat kun jij goed wachten''. 

  

De beroepskracht geeft de kinderen daarbij passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Een 

voorbeeld hiervan is dat één kind zijn papier volledig bedekt heeft met verf. De beroepskracht 

benoemt dit en zegt dat hij bijna klaar is omdat zijn hele blaadje vol zit. Het betreffende kind blijft 

vervolgens door gaan met verven. De beroepskracht reageert hierop door een concessie te doen: 

''Oke, dan doe je nog dát stukje en dan is het klaar, want dan kunnen andere kinderen ook aan de 

beurt komen, want die willen ook graag verven''. 
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Zij geeft het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken: ''Wil jij ook straks 

verven? Goed gezegd! Dan roep ik jou zo!'' 

  

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. Beroepskrachten geven verbaal aan de kinderen aan dat er 

nog even gespeeld kan worden, maar wel bijna opgeruimd moet gaan worden. Wanneer er 

daadwerkelijk opgeruimd moet gaan worden, dan zet de beroepskracht een opruimlied op. Het 

merendeel van de kinderen doet vervolgens mee met opruimen. 

  

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. 

Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 

als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (9-1-2023) 

 Protocol(len) (wenbeleid) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek Kleine Beer) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 gebruik van de voertaal. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 

voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn in de onderzochte 

periode 12 december 2022 tot en met 9 januari 2023. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 28 mei 

2021 getoetst. Getoetst zijn ook de leidinggevende, sportinstructeur en de pedagogische coach 

(Wet IKK). 

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

De beroepskwalificatie is getoetst van alle op deze voorziening ingezette beroepskrachten in de 

periode 12 december tot en met 9 januari 2023.  

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige onderzoek d.d. 28 

mei 2021, getoetst. 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

  

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

De personen die als pedagogisch coach worden ingezet beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In dit deel van het rapport staat de beoordeling van de reguliere inzet van pedagogisch 

beleidsmedewerkers conform de wet IKK.  

   

Er zijn pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming 

en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. Daarnaast is er een pedagogische coach 

voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

  

Berekening minimale ureninzet  

Het minimaal aantal uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt jaarlijks bepaald op 

grond van de rekenregels in het besluit. De minimale ureninzet wordt bepaald door het nemen van 

de som van (vijftig uur x het aantal kindercentra) + (tien uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). Deze berekening dient per houder (KvK nummer) gemaakt te worden. 

KDV Kleine Beer valt onder Les Petits B.V. 

  

De minimale ureninzet voor 2021 alsmede voor 2022 is door de houder op juiste wijze berekend. 

Er is hierbij rekening gehouden met de flexibele inzet van de beroepskrachten in het laatste 

kwartaal van 2021.  
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  vijftig uur x aantal 

kindercentra 

(beleid) 

tien uur x aantal fte 

beroepskrachten 

(coaching) 

Som (uren nodig voor beleid + 

uren nodig voor coaching)  

= minimale ureninzet 

2021 vijftig uur x 33 

locaties= 1650 uur 

tien uur x 151 fte =1510 =totaal 3160 uur 

2022 Vijftig uur x 33 locaties 

= 650 uur 

tien uur x 151 fte =1510 = totaal 3160 uur 

  

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker in 2021 

Tijdens dit onderzoek is de ureninzet door de pedagogisch beleidsmedewerker over het jaar 2021 

op organisatieniveau getoetst, na afloop van het kalenderjaar. 

  

2021 minimaal 1650 uur ingezet voor beleid minimaal 1510 uur ingezet voor coaching 

  

Geconcludeerd kan worden dat: 

 Er voldoende uren zijn ingezet voor de totstandkoming en implementatie van pedagogische 

beleidsvoornemens. 

 Er voldoende uren zijn ingezet door de pedagogisch coach voor het coachen van de 

beroepskrachten in 2021. Alleen de ureninzet door een gekwalificeerde pedagogische coach is 

meegerekend. 

Urenverdeling beleid en coaching over de locaties in 2022  

Wanneer de houder meer dan één kindercentrum exploiteert, kan ervoor gekozen worden om de 

uren voor de ontwikkeling en invoering van pedagogische beleidsvoornemens (vijftig uur per 

kindercentrum) naar eigen inzicht te verdelen over de verschillende kindercentra. Dit biedt ruimte 

voor maatwerk om bijvoorbeeld extra aandacht te kunnen besteden aan een bepaald 

kindercentrum of om de uren centraal in te zetten voor pedagogisch beleid waar elk kindercentrum 

van profiteert. 

Daarnaast mag de houder zelf bepalen hoe de coachingsuren (minimaal tien uur per fte) ingezet en 

verdeeld worden, mits iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 

Uit de urenverdeling per kindercentrum volgt dat iedere beroepskracht in 2022 coaching kan 

ontvangen. 

  

De urenverdeling over de locaties is schriftelijk op houderniveau (KvK nummer) opgesteld. In dit 

overzicht is voor alle kindercentra het aantal toebedeelde uren voor beleid en coaching in te zien. 

Deze urenverdeling met betrekking tot alle locaties van de houder is voor ouders en 

beroepskrachten inzichtelijk in het ouderportaal ''Konnect''. 

  

Inhoudelijke invulling 

De uren voor beleidsontwikkeling en implementatie van beleid worden als volgt ingevuld: 

Beleidsontwikkeling gebeurt centraal door de stafmedewerker Pedagogiek en stafmedewerker 

Kwaliteit. Alle medewerkers binnen Les Petits worden betrokken bij deze pedagogische 

beleidsontwikkeling. Implementatie vindt voornamelijk plaats d.m.v. scholing en het bespreken van 

beleid tijdens overleggen. 

De houder heeft ervoor gekozen om een deel van de uren voor de ontwikkeling van pedagogische 

beleidsvoornemens centraal te beleggen. 

  

Aan het KDV zijn in 2022 138,5 coachingsuren toegekend. 

  

Ontvangen coaching 

Tijdens dit onderzoek is tevens getoetst of alle beroepskrachten in het afgelopen kalenderjaar 

(2022) coaching hebben ontvangen door een gekwalificeerde coach. 
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Uit de aangeleverde documentatie en gesprekken met de leidinggevende en met enkele 

beroepskrachten blijkt dat het aannemelijk is dat op het KDV alle beroepskrachten, in 2022 ook 

daadwerkelijk gecoacht zijn door een gekwalificeerde pedagogische coach. 

  

Samenvattend 

Uit het onderzoek blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Informatiemateriaal voor ouders 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (Intakeboek Kleine Beer) 

 Notulen teamoverleg (29-11-2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Coachingsplan 2021,2022 en 2023 
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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 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a 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) 

 
 

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; 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits KWS (Kleine Beer) 

Website : http://www.lespetits.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061 JP 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 : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Osterhaus  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bloemendaal 

Adres : Postbus 201 

Postcode en plaats : 2050 AE OVERVEEN 

Planning 

Datum inspectie : 09-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 19-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


