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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 5 september 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer 

een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Bij de Boshoeve in Nieuw-Vennep. 

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 Bij de Boshoeve 

Kinderdagverblijf Bij de Boshoeve biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar. De locatie is 

geregistreerd met 72 kindplaatsen. Op de vijf groepen worden er kinderen met en kinderen zonder 

een zorgvraag opgevangen. Er zijn twee babygroepen en drie peutergroepen. De groepen zijn 

verdeeld over het pand op de begane grond en eerste etage. Op de eerste etage zit tevens de 

buitenschoolse opvang met de jongste groep. Er is een intensieve samenwerking met het 

naastgelegen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van dezelfde houder.  

  

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 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan.  

 

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 werkwijze en samenstelling van de stamgroepen, de tijden waarop kan worden afgeweken 

van de beroepskracht-kindratio en de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de 

ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt . 

 

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.  

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Informatiemateriaal voor ouders 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

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 op de dag van het 

onderzoek. 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 14-10-

2021 getoetst. Getoetst zijn ook de leidinggevende, stagiairs, groepshulp en de pedagogische 

coach (Wet IKK). 

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

stagiaires 

Aantal beroepskrachten 

Het inzetten van voldoende beroepskrachten is een randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan de 

eisen van verantwoorde opvang. 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek heeft de houder voldoende beroepskrachten ingezet voor 

het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

 

Uit het uitgevoerde onderzoek week 33, 34 en 35 blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten 

heeft ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

 

Inzet stagiaires 

De stagiaires zijn boventallig op de groep aanwezig.  

 

Afwijkingstijden 

Bij een openingstijd van minimaal tien uur mag er maximaal drie uur worden afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio. Dit is alleen toegestaan op de vastgestelde tijdstippen zoals genoemd in 

het pedagogisch beleidsplan. 

Uit de steekproef blijkt dat er voldaan wordt aan de kwaliteitseis. 

 

Op de momenten dat er minder beroepskrachten worden ingezet dient ten minste de helft van het 

benodigde aantal beroepskrachten ingezet te worden. Er wordt voldaan aan deze kwaliteitseis. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in vijf stamgroepen:  

- babygroep Het Vogelnestje: maximaal 12 kinderen tussen de 0 en 2 jaar.  

- babygroep De Bloementuin: maximaal 12 kinderen tussen de 0 en 2 jaar.  

- peutergroep De Vrolijke Vijver: maximaal 14 kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar.  

- peutergroep De Bonte Koe: maximaal 14 kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar. 

- groep De Boskabouters: maximaal 16 kinderen tussen de 3 en 4 jaar 

 

Naast de regulier opvang biedt kinderdagverblijf Bij de Boshoeve ook verpleegkundige zorg, 

medische kindzorg en ontwikkelingsgerichte zorg. Ongeveer 20% van de kinderen heeft een extra 

zorgvraag vanwege een chronische ziekte, epilepsie, syndroom of een lichamelijk en verstandelijke 

handicap. Voor deze kinderen komt een extra begeleider mee op de groep.  

 

 

Uit de steekproef van week 33, 34 en 35 is gebleken dat voldaan wordt aan de maximale 

groepsgrootte en elk kind wordt opgevangen in een vaste stamgroep.  
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Tijdens het intakegesprek worden ouders geïnformeerd in welke stamgroep het kind is geplaatst en 

welke beroepskrachten op welke dag bij de groep horen. 

 

Mentor  

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

 

Vaste gezichten 

Ieder kind wordt toegewezen aan een beperkt aantal vaste beroepskrachten (zijn of haar vaste 

gezichten). Het aantal ‘vaste gezichten’ hangt af van de leeftijd van het kind en van de 

beroepskracht-kindratio. Voor baby’s tot een jaar gelden zwaardere eisen. 

Een baby mag aan maximaal twee beroepskrachten worden gekoppeld indien er dagelijks twee 

beroepskrachten nodig zijn op de groep. Als een baby wekelijks meer dan twee vaste 

beroepskrachten ziet, dan dient vastgesteld te worden wie van de vaste beroepskrachten de vaste 

gezichten zijn van het kind. Dat kan per kind verschillen. Voor kinderen ouder dan een jaar geldt 

dat zij aan drie vaste gezichten mogen worden gekoppeld. 

 

Als er elke dag drie beroepskrachten nodig zijn, mag een baby aan drie vaste gezichten gekoppeld 

worden. Als een baby wekelijks meer dan drie vaste beroepskrachten ziet, dan dient vastgesteld te 

worden wie van de vaste beroepskrachten de vaste gezichten zijn van het kind. Kinderen ouder 

dan een jaar mogen in dit geval aan vier vaste gezichten gekoppeld worden.  

Beoordeling:  

Er wordt voldaan aan de norm. Elk kind is gekoppeld aan het maximum aantal vaste gezichten. Er 

is  altijd een van de vaste gezichten van het kind werkzaam als het kind aanwezig is. 

Gebleken is dat er voldaan wordt aan de kwaliteitseis. 

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef in de onderzochte periode van week 33, 34 en 35.  

 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot 

stabiele opvang wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (gehele locatie) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website 

 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan 
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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 

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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

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

 

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  
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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) 

 
 

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) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Bij de Boshoeve 

Website : http://www.kinderopvangdeboshoeve.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000024734667 

Aantal kindplaatsen : 72 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Bij de Boshoeve B.V. 

Adres houder : Bosstraat 28 

Postcode en plaats : 2153 AJ Nieuw-Vennep 

KvK nummer : 55035604 

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 :  E van Hemert  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 

Postcode en plaats : 2130 AG HOOFDDORP 

Planning 

Datum inspectie : 05-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2022 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


