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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. 

 

Beschouwing 

Op 19 september 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Bloemendaal een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Les Petits Sparrenbos (Bosdiertjes) in 

Bennebroek. 

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 Sparrenbos (Bosdiertjes) 

Kinderdagverblijf Les Petits Sparrenbos (Bosdiertjes) biedt opvang aan kinderen van 2 tot en met 4 

jaar. 

Kinderdagverblijf Sparrenbos is gehuisvest in de Sparrenbosschool en is geopend op maandag-, 

woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. De locatie staat in het landelijk register 

kinderopvang geregistreerd met 16 kindplaatsen. De ruimte wordt gedeeld met de buitenschoolse 

opvang, deze voorziening valt onder Les Petits kinderopvang.   

Kinderdagverblijf Sparrenbos is één van de locaties van Les Petits kinderopvang, een organisatie 

met verschillende locaties en opvangvormen in regio Zuid-Kennemerland. 

 

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 

 

Hieronder staan 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 is tijdens dit onderzoek op enkele onderdelen getoetst: de houder 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld en 

het pedagogisch beleid bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang. 

Er wordt voldaan aan de getoetste 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 werkwijze en samenstelling van de stamgroep, 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. 
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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 het 

(afsluiten van) een tafelmoment, het vrij spelen en het afscheid. 

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

Dit blijkt uit de volgende beschrijving: 

 

Emotionele veiligheid: respectvol contact. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en 

responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar 

adequaat op. 

Praktijkvoorbeeld De beroepskrachten staan op het punt om met de kinderen naar buiten te gaan. 

Een ouder komt het kind ophalen, het kind mag zelf de jas aan trekken en de beroepskracht laat 

het kind zijn jas aan doen door de jas binnenstebuiten op de grond te leggen zodat het kind met 

een zwaai de jas zelf aan doet. Het kind kan zo aan de ouder laten zien dat hij zelf zijn jas aan kan 

doen. De beroepskracht maakt grapjes en geeft complimenten aan het kind dat hij zelf zijn jas aan 

kan doen. 

Conclusie: de beroepskrachten communiceren met de kinderen.   

 

Persoonlijke competentie: doelgericht aanbod. De beroepskrachten organiseren en benutten het 

dagprogramma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de 

kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De beroepskrachten plannen 

‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en rollenspel, tellen & meten, ontdekken) Er is 

een vaste dagindeling aanwezig met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Praktijkvoorbeeld Aan tafel wordt een activiteit gedaan zoals een mand met dieren waaruit de 

kinderen omdebeurt mogen 'raden' welk dier er weg is uit de mand en er daarna iets mogen 

vertellen over het dier of een liedje zingen.  

Conclusie: de beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 

kinderen. 

 

Sociale competentie: de kinderen zijn deel van de groep.                                                        

De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

Praktijkvoorbeeld De beroepskracht zegt tegen een kind: "Wil jij mij helpen uitdelen?" Bij het 

uitdelen van de washandjes worden de namen van de kinderen benoemd. Daarna stelt de 

beroepskracht voor om een liedje te zingen wat hoort bij het schoonmaken met het washandje van 

het gezicht. Ondertussen maakt de beroepskracht ook wat grapjes: moeten je billen ook schoon 

worden en zij gebruikt hier bij ondersteunende gebaren. Alle kinderen moeten hier om lachen. "En 

als laatste moet je neus nog en dan hup in de prullenbak" besluit de beroepskracht. 

Conclusie: de kinderen zijn deel van de groep.   

 

Overdracht van normen en waarden: oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol 

samenzijn. De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende 

afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 

Praktijkvoorbeeld 

Er is een vaste dagindeling aanwezig met vaste rituelen en bekende afspraken. Er is tijdens het 

bezoek een thema Avontuur in de natuur. De kinderen hebben geschilderd en verrekijkers 

gemaakt. Na het handen wassen gaan de kinderen aan tafel voor het eten en drinken, het fruit en 

drinken komt op tafel. Bij het uitdelen van het fruit en drinken wordt er geteld. Na het buitenspelen 

gaan de kinderen een boekje lezen. Conclusie: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn 

herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (2 beroepskrachten) 

 Observatie(s) (19 september 2022) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleid Op Stoom 0-4 jaar) 

 Veldinstrument observatie kindercentrum, GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015) 
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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 

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Hieronder staan 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 

periode22 augustus tot en met 19 september 2022.  

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 30 maart 

2021 getoetst. Getoetst zijn ook de leidinggevende, beroepskrachten in opleiding en de 

pedagogische coach (Wet IKK). 

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

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

periode 22 augustus tot en met 19 september. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige onderzoek d.d. 30 

maart 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 persoon die als pedagogisch coach wordt ingezet beschikt over een voor de werkzaamheden 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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. 

 

Ontvangen coaching 

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

(2021) coaching hebben ontvangen door een gekwalificeerde coach. 

Uit de aangeleverde documentatie en een telefonisch gesprek met de leidinggevende en met 

enkele beroepskrachten blijkt dat het aannemelijk is dat op het KDV alle beroepskrachten, inclusief 

structureel ingezette invalkrachten, in 2021 ook daadwerkelijk gecoacht zijn door een 

gekwalificeerde pedagogische coach. 

 

De coaching bestond uit het zowel op individueel - als het op groepsniveau coaching aanbieden.  

Uit informatie komt naar voren dat de coaching als volgt is vormgegeven: 

 individuele coach gesprekken; 

 coaching on-the-job; coaching omgaan met meertaligheid; 

 ondersteuning bij ‘playgrounds’; 

 teambespreking inzake de groepsdynamiek; 

 coaching in de begeleiding van individuele kinderen. 
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Samenvattend 

Uit het onderzoek blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. 

 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (19 september 2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (Inzetbaarheidsverklaring 1 

beroepskracht) 

 Opleidingsplan BBL (1 beroepskracht) 

 Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleid Op Stoom 0-4 jaar) 

 Pedagogisch werkplan (Niet ontvangen) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (1 beroepskracht) 
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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) 

 
 

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. 
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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 Sparrenbos (Bosdiertjes) 

Vestigingsnummer KvK : 000019415397 

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 :  J. Doorenbosch  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bloemendaal 

Adres : Postbus 201 

Postcode en plaats : 2050 AE OVERVEEN 

Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2022 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


