
 

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

  

Inspectierapport  
Kinderdagverblijf Het Helpernest (KDV)  

Verlengde Hereweg 107  

9721AJ Groningen  

Registratienummer 220263747  

  
  

  

  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

  

Toezichthouder:      GGD Groningen  

In opdracht van gemeente:    Groningen  

Datum inspectie:       06-02-2020  

Type onderzoek:      Jaarlijks onderzoek  

Status:         Definitief  

Datum vaststelling inspectierapport:  08-04-2020  

  

  

Inhoudsopgave  
  

INHOUDSOPGAVE...............................................................................................................

....... 2  

HET ONDERZOEK 

....................................................................................................................... 3   

ONDERZOEKSOPZET 

....................................................................................................................... 3   



2 van 11  

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-02-2020  

Kinderdagverblijf Het Helpernest te Groningen  

BESCHOUWING 
......................................................................................................................... .... 3  

ADVIES AAN COLLEGE VAN 

B&W....................................................................................................... 3   

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN 

............................................................................................. 4  

PEDAGOGISCH KLIMAAT 
.................................................................................................................. 4   

PERSONEEL EN GROEPEN 

................................................................................................................. 5  

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS 

............................................................................ 8  

PEDAGOGISCH KLIMAAT 
.................................................................................................................. 8  

PERSONEEL EN GROEPEN 

................................................................................................................. 8   

GEGEVENS VOORZIENING 

...................................................................................................... 11  

OPVANGGEGEVENS 

...................................................................................................................... 11   

GEGEVENS HOUDER 

..................................................................................................................... 11  

GEGEVENS TOEZICHT 

.............................................................................................................. 11   

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER 

(GGD)............................................................................................... 11  

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) 

.......................................................................................... 11   

PLANNING 

................................................................................................................................. 11  

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM 

.............................................................. 12  

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  
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Kinderdagverblijf het Helpernest is een kleinschalig kinderdagverblijf en is sinds 1995 gevestigd in 

een pand aan de Verlengde Hereweg in Groningen. Kinderdagverblijf Het Helpernest biedt opvang 

aan in totaal 22 kinderen verdeeld over twee stamgroepen.  

   

  

Inspectiegeschiedenis:  

Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 18 juni 2019. Er 
werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

   

  

Bevindingen huidige inspectie:  

Op 6 februari 2020 heeft er opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden.  

   

Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

   

  

  

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

  

Pedagogisch klimaat  
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:  

  

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

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.    

    

Pedagogisch beleid  

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze binnen kdv 
Helpernest wordt beschreven.  

  

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de houder 
draagt er zorg voor dat er conform dit pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

   
  

Pedagogische praktijk  

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met 
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat:  

1. 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;  

2. 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;  

3. 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, en  

4. 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.  

Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het 
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.    

Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen- 

Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):  

- Het waarborgen van emotionele veiligheid  

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie  

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie  

- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen  
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Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in twee stamgroepen; De Kanjers voor kinderen 
van 2-4 jaar (maximaal 14 kinderen) en de Spetters voor kinderen van 0-2 jaar (maximaal 8 
kinderen).  Er is geobserveerd bij de groep oudste kinderen.  

  

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:    

  

Emotionele veiligheid   

  

De beroepskrachten communiceren met de kinderen.  

Ze hebben korte gesprekjes met de kinderen en gebruiken daarbij vragen die tot een nee/ja 

antwoord leiden of tot een beperkte informatie-uitwisseling. Dit is bijvoorbeeld goed te zien 

wanneer de houder op de groep komt. Ze begroet de kinderen enthousiast en vraagt aan de 

kinderen wat ze gedaan hebben die ochtend. Daarna loopt ze naar een meisje die jarig is en 

feliciteert haar. Ze heeft een kort gesprekje met haar over wat ze heeft gekregen en dat ze heeft 

getrakteerd. Tegen een jongen aan dezelfde tafel zegt ze: "Hé jij bent er ook weer, ben je op 
vakantie geweest?" Wanneer hij knikt vraagt ze: "Heb je ook geskied?"  

  

Persoonlijke competentie  

  

Er is een goede interactie tussen de beroepskrachten en individuele kinderen.  

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

activiteit. De situatie is voor de kinderen inzichtelijk. Ook op dit kinderdagverblijf is dit duidelijk te 

zien. Zo wordt na het buitenspelen aangekondigd dat de kinderen, nadat ze hun handen hebben 

gewassen, aan tafel gaan. Een deel van de groep gaat slapen na het eten. Zij moeten eerst bij de 

verschoontafel komen waar ze zich omkleden/worden omgekleed alvast voor het slapen. Alles 

wordt aangekondigd en ook tijdens een activiteit wordt benoemd wat de kinderen daarna gaan 
doen.  

  

  

Sociale competentie   

  

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen 

onderling.  

De beroepskrachten begeleiden doorgaans ook de positieve interacties tussen kinderen.  

Een mooi voorbeeld hiervan is te zien als de kinderen zich moeten omkleden voor het slapen. Één 

van de beroepskrachten verschoont de kinderen. Terwijl zij daarmee bezig is, heeft ze ook contact 

met de kinderen rondom de verschoontafel. Wanneer ze ziet dat zij elkaar helpen om de kleren uit 

te doen, zegt ze tegen hen: "Wat goed dat jullie elkaar helpen."  

  

Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en 
dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.   

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.  

  

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)  

• Interview (beroepskrachten)  

• Observatie(s)  

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan versie 2020)  

  

Personeel en groepen  
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:  
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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.  

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.    

   

  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij kdv Het Helpernest zijn 

beoordeeld. Alle beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en structureel aanwezigen beschikken 

over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en is gekoppeld aan de houder.    

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

  

  

Opleidingseisen  

Alle beroepskrachten werkzaam bij kdv Het Helpernest beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  
  

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  

  

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

  

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

stagiaires  

Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).  

  

Indien per dag ten minste tien aangesloten uren opvang wordt geboden kan op vastgestelde tijden, 

zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan, hiervan worden afgeweken door minder 
beroepskrachten in te zetten voor ten hoogste drie uren per dag.  

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

  

  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers  

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit 
kwaliteit kinderopvang.  
  

Er is (steekproefsgewijs) beoordeeld of alle bij de houder werkzame beroepskrachten in 2019 

coaching van de pedagogisch beleidsmedewerker hebben ontvangen.  
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Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen in 2020 ook coaching heeft gekregen 

kan pas worden beoordeeld tijdens de inspectie van 2021. De houder heeft hiervoor heel 2020 de 

tijd.  

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

   
  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen  

De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen:  

• Spetters: Maximaal 8 kinderen in de leeftijd vanaf 12 weken tot circa  24 maanden  

• Kanjers: Maximaal 14 kinderen in de leeftijd vanaf 20 maanden tot 48 maanden  

  

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. Aan kinderen vanaf één jaar worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen.  

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)  

• Interview (beroepskrachten)  

• Observatie(s)  

• Personenregister Kinderopvang  

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten  

• Presentielijsten (week 4 en 5 2020)  

• Personeelsrooster (week 4 en 5 2020)  

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan versie 2020)  

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)  

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)  
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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)  

  

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 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;  

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;  
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 

over de kinderen die worden opgevangen;  

e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.  
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(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 en cao Sociaal Werk.  

  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 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 en cao Sociaal Werk.  
  

(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)  

  

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

stagiaires  
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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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;   

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de 
stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de 
activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten 
beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;  
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.  

  

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

kinderopvang)  

  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers  

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit.  
  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 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  : Kinderdagverblijf Het Helpernest  

Aantal kindplaatsen  : 28  

Gesubsidieerde voorschoolse educatie  

  

Gegevens houder  

: Nee  

Naam houder  : Kinderdagverblijf Het Helpernest  

Adres houder  : Verlengde Hereweg 107  

Postcode en plaats  : 9721AJ Groningen  

Website  : www.helpernest.nl  

KvK nummer  : 02056169  

Aansluiting geschillencommissie  

  

Gegevens toezicht  

Gegevens toezichthouder (GGD)  

: Ja  

Naam GGD  : GGD Groningen  

Adres  : Postbus 584  

Postcode en plaats  : 9700AN Groningen  

Telefoonnummer  : 050-3674325  

Onderzoek uitgevoerd door  :  G. Engelsman  

   

Gegevens opdrachtgever (gemeente)  
Naam gemeente  : Groningen  

Adres  : Postbus 7081  

Postcode en plaats  : 9701JB Groningen  

  

Planning  
Datum inspectie  : 06-02-2020  

Opstellen concept inspectierapport  : 02-04-2020  

Vaststelling inspectierapport  : 08-04-2020  

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar : 09-04-2020 gemeente  
Openbaar maken inspectierapport  : 30-04-2020  

  

  

  

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.  

   

   

  

  

  


