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Het onderzoek

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

Op verzoek van de gemeente Steenwijkerland is er een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV 

Koerine  te Scheerwolde. 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

KinderopvangKoerine (KDV) en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 

Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over KinderopvangKoerine 

Kinderopvang Koerine is een agrarische kinderopvang, waar dag- en buitenschoolse opvang 

plaatsvindt. Er wordt gewerkt met de 'groene pedagogiek' waarbij bewust wordt stil gestaan bij een 

veilige omgeving voor kinderen, het verzorgen van de dieren en de natuur. De houder is 

aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) en werkt qua beleid vanuit deze VAK 

formule. De houder beschikt over het GD Keurmerk Zoönosen waaruit blijkt dat er maatregelen 

worden genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting van overdraagbare ziekten 

van dier op mens te beperken. 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat KinderopvangKoerine geregistreerd met 20 

kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 01-03-2022 Jaarlijks onderzoek: Binnen verschillende domeinen zijn tekortkomingen 

vastgesteld. 

• 20-04-2022 Incidenteel onderzoek: Er zijn twee tekortkomingen. 

Op 13 april 2022  is er op verzoek van de toezichthouder een gesprek geweest met de houder, 

gemeente Stenwijkerland en twee toezichthouders. Tijdens dit gesprek is er aangegeven dat er 

meerdere keren een onaangekondigde inspectie zal plaatsvinden naar aanleiding van de 

tekortkomingen.   

Bevindingen op hoofdlijnen 
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Tijdens dit nader onderzoek zijn de tekortkomingen uit het jaarlijks onderzoek van 01-03-2022 en 

20-4-2022 opnieuw beoordeeld. De overtredingen zijn nog niet allemaal opgelost. De gemeente 

Steenwijkerland is hiervan op de hoogte. 

Advies aan College van B&W 

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

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

Tijdens de inspectie op 1 maart 2022 kwam naar voren dat de houder veranderd is van 

bedrijfsvorm. Zij was zich er niet van doordrongen dat deze wijziging doorgegeven moest worden 

aan de gemeente Steenwijkerland.  

De houder heeft een wijzigingsformulier naar gemeente Steenwijkerland gestuurd. Als de 

gemeente Steenwijkerland het wijzigingsformulier met bijpassende stukken heeft ontvangen zal er 

opdracht gegeven worden aan GGD IJsselland een onderzoek uit te voeren ten behoeve van een 

houderwijziging. 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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 hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Het beleidsplan dateert van september 2021. Daarnaast wordt gewerkt met 

een locatie werkplan; versie februari 2022. Alle getoetste voorwaarden zijn beschreven. Er is 

specifiek gekeken of erin beschreven staat: 

• een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

groepen; 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de inspectie op 1 maart 2022 was de pedagogische praktijk niet volledig goedgekeurd 

omdat de sfeer op de groep onrustig was. Dit was het gevolg van de drukte op de groep  

Tijdens de inspectie op 27 juni 2022 is de pedagogische praktijk goedgekeurd. Er is een 

aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen 

en er is meer rust binnen het kinderdagverblijf. Er zijn een paar nieuwe beroepskracht 

aangenomen.  

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch werkplan (februari 2022) 



7 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 27-06-2022 

KinderopvangKoerine te Scheerwolde 

Personeel en groepen 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens de inspectie op 1 maart 2022 kwam naar voren dat de houder veranderd is van 

bedrijfsvorm en een ander kvk-nummer heeft gekregen. De houder heeft een wijzigingsformulier 

naar Gemeente Steenwijkerland gestuurd. 

De beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een geldige 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), maar zijn nog niet gekoppeld aan de houder binnen het 

Personen Register Kinderopvang (PRK). 

Als de gemeente Steenwijkerland het wijzigingsformulier heeft behandeld (verandering 

bedrijfsvorm) zal de houder de beroepskrachten koppelen in het Personen Register Kinderopvang 

(met het nieuwe kvk-nummer). 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
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(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

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

stagiaires 

Op 1 maart 2022 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. De verhouding tussen het 

minimumaantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen was niet conform 

de Wet kinderopvang. 

Op het moment van de jaarlijks onderzoek (1 maart 2022) zag de beroepskracht-kindratio er als 

volgt uit: 

Groep 0jr 1jr 2jr 3 jr Aantal beroepskrachten

Baby/dreumesgroep 3 7 3 13/2

Peutergroep 3 5 8/1

Op de baby/dreumesgroep stonden twee beroepskrachten op 13 kinderen maar volgens de 

rekenregels hadden er drie beroepskrachten moeten staan. De toezichthouder heeft hiervoor een 

herstelaanbod aangeboden van vier weken. 

Op 4 april 2022 heeft de toezichthouder opnieuw een bezoek gebracht aan de locatie. De 

beroepskrachten en de houder gaven de toezichthouder allebei verschillende informatie over de 

leeftijd van de aanwezige kinderen. De houder had mij een presentielijst gemaild met daarop 

onderstaande aantal kinderen: 

Groep 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar aantal beroepskrachten

Baby/dreumesgroep 3 5 8/ 2

Peutergroep 8 7 15/2

Op 7 april 2022 hebben twee toezichthouders opnieuw een bezoek gebracht aan de locatie.  

Tijdens deze inspectie zijn er foto's gemaakt van de presentielijst(agenda) van maandag 4 april 

2022. Hieruit kwam naar voren dat onderstaande aantal kinderen aanwezig waren.  

Groep 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar aantal beroepskrachten

Baby/dreumesgroep 3 5 8/ 2

Peutergroep 2 8 5 15/2

 Op de peutergroep stonden twee beroepskrachten maar volgens de rekenregels hadden hier drie 

beroepskrachten moeten staan.  

Op 27-6-2022 heeft de toezichthouder opnieuw gekeken naar de verdeling beroepskrachten-

kinderen. 

De verdeling zag er alsvolgt uit. 

Groep 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4-7 jaar 7-13 jaar aantal beroepskrachten

Baby met bso 3 8 2 3 16/ 4

Peutergroep 8 7 15/2
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Hieruit kan de toezichthouder concluderen dat de tekortkoming hersteld is. De houder berekent nu 

per groep afzonderlijk het aantal beroepskrachten wat nodig is. Zij geeft deze berekening ook door 

aan de beroepskrachten zodat het inzichtelijk is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt met de volgende stamgroepen gewerkt: 

Naam groep Maximaal aantal 

kinderen 

Leeftijdsopbouw

Babygroep ( evt. gecombineerd met de bso 

groep) 

16 0-12 jaar

Peutergroep (evt. gecombineerd met de bso 

groep) 

16 0-12 jaar

De houder draagt er zorg voor dat zij maximaal 20 kinderen per dag op het kdv opvangt en 12 

kinderen per dag op de bso. Tijdens de inspectie op 27-6-2022 waren er maximaal 16 kinderen op 

de groep. Hiermee is de tekortkoming hersteld. 

Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn niet conform de Wet 

kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang (steekproef) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan (februari 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

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 
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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. 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KinderopvangKoerine

Website : http://www.kinderopvangkoerine.nl

Vestigingsnummer KvK : 000028771532

Aantal kindplaatsen : 20

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Cornelia Neeltje Berger van Noord

KvK nummer : 59477067

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : C. Kampman

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Steenwijkerland

Adres : Postbus 162

Postcode en plaats : 8330 AD STEENWIJK

Planning 

Datum inspectie : 27-06-2022

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 30-06-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-06-2022
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-06-2022

Openbaar maken inspectierapport : 14-07-2022


