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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 
Kindercentrum Het Krugerpark is sinds 2012 gevestigd aan de Krugerstraat 13 te Utrecht. Het 
kindercentrum staat ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met 

49 kindplaatsen. 
  
Het Kindercentrum Het Krugerpark heeft 2 baby/dreumes groepen en 2 dreumes/peuter groepen. 
Het hoofdgebouw heeft 3 groepsruimtes en een omheinde tuin met speelmaterialen. Peutergroep 
de Zebra is via de tuin te bereiken en bevindt zich in een apart gebouw. 
  
Inspectiegeschiedenis 

In juli 2016 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met een ophoging van 

het aantal kindplaatsen. 
In februari 2016 heeft het laatste jaarlijkse onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dat onderzoek werd 
aan alle getoetste voorwaarden voldaan. In de twee voorgaande jaren werd tijdens de inspecties 
eveneens aan alle gecontroleerde eisen voldaan. 
  

Huidig Inspectie onderzoek 
In april 2017 heeft er een onaangekondigd regulier onderzoek plaats gevonden. Hierbij zijn de 
pedagogische praktijk, de verklaringen omtrent gedrag, de diploma's, de opvang in groepen en de 
beroepskracht-kind-ratio onderzocht. Er hebben observaties en interviews plaatsgevonden met de 
beroepskrachten en de locatie verantwoordelijke. 
  
Tijdens deze inspectie is geconcludeerd dat alle getoetste items voldoen aan de kwaliteitseisen van 

de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Algemeen 
Bij het toezicht op de pedagogische praktijk wordt gekeken of de beroepskrachten handelen 
conform het pedagogische beleid. 
  
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande 

beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

  
KDV Het Krugerpark 
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij de 4 groepen: Uil, Giraf, Zebra en Leeuw en de 
toezichthouder heeft gesproken met verschillende beroepskrachten en de directeur. Uit de 
interviews met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij goed op de hoogte 
zijn van het pedagogisch beleidsplan. De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het rustmoment 
in de ochtend op de dreumes groepen, het vrije spelen en bij het buiten spelen van de 

peutergroepen. 
Tijdens de observatie is gekeken of er uitvoering wordt gegeven aan de pedagogische 
competenties : emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale ontwikkeling en overdracht waarden 
en normen en of er wordt zorg gedragen voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan van 
het Kinderdagverblijf. 
  

De pedagogisch medewerkers werken in de groepen aan de hand van de visie van Pikler en Reggio 
Emilia. Deze manier van werken konden de beroepskrachten verwoorden en laten zien in de 
praktijk tijdens het inspectiebezoek.  Er werden voorbeelden genoemd met betrekking tot gebruik 

spelmateriaal, manier van omgaan met de kinderen en communicatie met de kinderen waaruit 
blijkt dat de visie breed gedragen wordt binnen dit kindercentrum. De uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan is verankerd in de dagelijkse handelingen van de medewerkers. 
Onderstaande observaties geven voorbeelden weer van de bovengenoemde pedagogische 

competenties. 
  
Emotionele veiligheid 
Aandacht/sfeer: Op de babygroepen heerst een aangename, rustige en ontspannen sfeer met een 
zacht muziekje op de achtergrond. De baby's die wakker zijn zijn hoorbaar en zichtbaar bezig: ze 
maken geluidjes, kijken naar hun handen, zoeken contact, zijn motorisch bezig. De 
beroepskrachten stimuleren de baby's hierin op een rustige manier. De baby's worden bij naam 

genoemd. Uit de reacties van de baby's blijkt dat ze de beroepskrachten goed kennen. Een 
voorbeeld is als er een baby op de groep komt na het slapen en ze ziet een beroepskracht, dan 
wordt er meteen door de baby gelachen en contact gezocht. Aansluiten: De beroepskrachten 
verwoorden in veel situaties hun gedrag. De beroepskracht zegt tegen een baby:"F. ik ga je een 
flesje geven, ga je mee? Draai ik je eerst even op je rug om je te kunnen optillen". Kijk F. hier is je 
flesje, kom maar lekker drinken". Door te vertellen wat er gaat gebeuren kan deze baby 

zich mentaal en fysiek voorbereiden op wat er komen gaat. 
Welbevinden: In de peutergroepen heerst een levendige sfeer. De kinderen tonen dat ze zich op 
hun gemak voelen. De emoties die ze laten zien passen bij de situatie waar ze zich in bevinden. 
Bijvoorbeeld: enthousiast, blij, vrolijk ( bij bijvoorbeeld spelen )  maar ook verdrietig (bij 
bijvoorbeeld een onenigheid tussen kinderen). De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met 
hun spel. De beroepskrachten reageren op vragen of verhalen op een positieve en geïnteresseerde 
manier. Vertrouwde gezichten- medewerkers: Op de groepen werken vaste beroepskrachten die de 

kinderen goed kennen. 
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Persoonlijke competentie 
Kennis babyfase: De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd 

wordt. Twee baby's liggen in de box en krijgen van de beroepskrachten speelmateriaal wat bij hun 
ontwikkeling past en wat ruimte biedt voor ontdekken. De spelmaterialen zijn niet standaard en 
precies definieerbaar. Voorbeelden hiervan zijn: bakjes, doekjes, zachte soort ballen, rammelaar. 

In de box ligt een grote mat waardoor de baby's ruimte hebben om motorisch te ontwikkelen.Een 
beroepskracht geeft hierbij complimenten: "goed zo..., jij kan al goed draaien"! Contact maken: De 
beroepskrachten gebruiken onder andere de verzorgmomenten voor interactie met het kind. Er 
wordt met het kind gepraat en gereageerd op wat er teruggegeven wordt door het kind. Tijdens 
het verschonen huilt een ander kind. De beroepskracht roept rustig haar naam en vertelt dat ze zo 
naar haar toekomt als ze klaar is met .... Er wordt gelachen met de kinderen en grapjes gemaakt 
tijdens het verschonen. Buitenactiviteiten: In de peutergroep wordt er buiten gespeeld in de 

omheinde tuin. Er zijn verschillende speelmaterialen aanwezig om bijvoorbeeld de fantasie te 
prikkelen of om op te klimmen. Zelfredzaamheid/ vrij spel: De kinderen in de peutergroep zijn vrij 
aan het spelen. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar. Er zijn speelmaterialen die ze zelf 
mogen pakken en speelmateriaal waarbij ze aan de beroepskracht vragen of ze ermee mogen 
spelen. Een kind komt vragen of ze met de 'wobbel' mag spelen. Ze vraagt om hulp bij het 
gebruiken ervan. De beroepskracht geeft aan dat ze het zelf goed kan en vraagt aan het kind wat 

ze ermee kan doen. Het kind laat zien welke mogelijkheden ermee zijn. De beroepskracht reageert 

positief en stimuleert het kind. 
  
Sociale competentie  
Begeleiden en feedback: De beroepskrachten begeleiden de positieve interacties tussen kinderen 
en benoemen en belonen het als kinderen een (bijna) conflict oplossen. Twee kinderen zijn samen 
aan het glijden op de 'wobbel'. Ze helpen elkaar met het glijden. Een kind gaat huilen. De 

beroepskracht troost het kind en vraagt wat er is gebeurd. Vervolgens vraagt ze aan het andere 
kind: "weet jij wat er is gebeurd"? Het kind antwoord:" ik heb het gedaan".  "Wat heb je gedaan"?: 
vraagt de beroepskracht. "ik heb hem eraf geduwd" :zegt het kind. De beroepskracht zegt:"hij is er 
wel van geschrokken en verdrietig". Het kind wat geduwd heeft maakt het weer goed. De 
beroepskracht zegt:"gaat het weer? Wil je nog een keer glijden"? Vervolgens gaan de kinderen 
samen weer glijden. Aansluiten op ontwikkelingsfases: In de babygroepen wordt het contact 
onderling gestimuleerd. Twee baby's worden bij elkaar op de grond gelegd en er wordt door de 

beroepskracht verwoord wat de ene baby doet aan de andere baby. In de andere groep worden de 
baby's en de dreumesen bij elkaar op de grond rondom de beroepskracht gezet. Als er een kind uit 
bed komt wordt dit verwoord door de beroepskracht aan de anderen. Een beroepskracht zegt in de 
groep als er een kind uit bed komt: "kijk eens wie er uit bed is gekomen"?  Ze zijn samen hierdoor 

een deel van het geheel. 
  

Overdracht van normen en waarden 
Voorbeeldfunctie: De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale 
vaardigheden in de omgang met andere kinderen. Op een vriendelijke manier. Er wordt geluisterd 
als een kind wat komt zeggen. Er wordt getroost en geholpen. Sociale oefenplaats: Kinderen 
worden aangesproken op hun omgaan met elkaar en aangezet tot sociaal gedrag. Bij een kleine 
ruzie tussen twee kinderen wordt gestimuleerd om het goed te maken door te helpen bij het zelf 
oplossen van het conflict. Er wordt aangegeven als gedrag niet wenselijk is. De beroepskracht zegt 

tegen het kind wat de ander per ongeluk pijn heeft gedaan: "dat moet je toch maar niet meer 
doen, alleen helpen met duwen van de glijbaan als de ander het ook wil". 
 
  
  
Conclusie 
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het 

pedagogisch beleid. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, er worden 
mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale 

competentie en normen en waarden worden overgedragen. 
  
  
  

  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens inspectiebezoek 25-4-2017) 
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 Interview (Tijdens inspectiebezoek 25-4-2017) 
 Observaties (Tijdens inspectiebezoek 25-4-2017) 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met 

kinderen. 
  
KDV Het Krugerpark 
Tijdens de inspectie zijn de VOG’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 
de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
Tevens zijn de VOG’s van de stagiair en vrijwilliger getoetst. 
  

Conclusie 

Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het gedrag. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 
zijn van een kwalificerend diploma. 
  
KDV Het Krugerpark 
Bij dit onderzoek zijn de diploma’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 

de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
  
Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie 
 

 
Opvang in groepen 

 
Algemeen 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen met vaste beroepskrachten in een vertrouwde eigen 
ruimte. Een stamgroep mag maximaal bestaan uit 16 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
KDV Het Krugerpark 

Bij dit kindercentrum zijn er 4 stamgroepen. 
De opbouw is als volgt: 

Naam stamgroep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

Uil 9  0-2 jaar 

Giraf 12  0-2 jaar 

Zebra 13  1,5- 4 jaar 

Leeuw 15  1,5- 4 jaar 

  

Op alle groepen waren tijdens de inspectie vaste beroepskrachten aanwezig. De invalkracht op 
peutergroep Leeuw is een vaste invalkracht. 
  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen. 

  
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
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Algemeen 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen; 
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot 

het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. 
  
KDV Het Krugerpark 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. 
  

 groep aantal kinderen aanwezig  aantal beroepskrachten  leeftijd kinderen 

Uil  9 2 6<1 jaar, 3>1 

Giraf 12 3 8<1, 4>1 

Leeuw 13 3 1,5-4 

Zebra 12 2 1,5-4 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 

eisen. 

  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens inspectiebezoek 25-4-2017) 
 Interview (Tijdens inspectiebezoek 25-4-2017) 

 Observaties (Tijdens inspectiebezoek 25-4-2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 : Het Krugerpark 

Website : http://www.hetkrugerpark.nl 
Aantal kindplaatsen : 49 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Het Krugerpark B.V. 

Adres houder : Krugerstraat 13 
Postcode en plaats : 3531AL Utrecht 
Website : www.hetkrugerpark.nl 
KvK nummer : 55103189 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. van Leiden 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
 
Planning 

Datum inspectie : 25-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 09-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 10-05-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


