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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf ‘de Kroost’ is gehuisvest in een voormalige boerderij in de woonwijk 'Crosestein' 
in Zeist. De binnenruimtes worden gekenmerkt door een huiselijke sfeer en natuurlijke materialen. 
De locatie bestaat uit vijf stamgroepen, waaronder twee babygroepen, een dreumesgroep en twee 
peutergroepen. 
  
De peuter- en dreumesgroepen maken gebruik van de buitenruimte welke aan de voorzijde grenst 
aan het kinderdagverblijf. De buitenruimte heeft een avontuurlijke uitstraling. De babygroepen 
hebben een eigen buitenruimte welke zich tussen de groepen, in een soort patio, bevindt. 
  
Recente onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2016 is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein 
'Personeel en groepen'. 
Tijdens het nader onderzoek in oktober 2016 is opnieuw een tekortkoming geconstateerd binnen 
het domein 'Personeel en groepen'. 
  
Nader onderzoek 
In opdracht van de gemeente Zeist heeft de toezichthouder op 16 januari 2017 een nader 
onderzoek uitgevoerd binnen het domein 'Personeel en groepen.' 
Tijdens dit onderzoek zijn de beroepskwalificaties van alle bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten gecontroleerd. 
  
Conclusie 
De houder voldoet  aan alle gestelde eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn onderzocht. 
  
  
  
  
  

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

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 25 april 2016 blijkt tijdens het controleren van de 
beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten dat één beroepskracht niet in het bezit is 
van een geldige beroepskwalificatie. 
  
Naar aanleiding van deze constatering heeft de toezichthouder op 3 mei 2016 een incidenteel 
onderzoek uitgevoerd op de locatie. Tijdens dit onderzoek blijkt dat de betreffende beroepskracht 
niet binnen de beroepskracht-kindratio wordt ingezet. 
  
Op 25 oktober 2016 heeft de toezichthouder in het kader van het nader onderzoek  
de beroepskwalificaties van alle bij het kindercentrum werkzame beroepskrachten opgevraagd. De 
beroepskwalificaties zijn op 25 oktober 2016 aan de toezichthouder toegestuurd per mail. Eén van 
de beroepskwalificaties komt niet voor in de cao kinderopvang.  
  
Nader onderzoek 
Op 16 januari 2017 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uit gevoerd bij kinderdagverblijf 
De Kroost. De beroepskracht is gestart met het EVC traject en heeft samen met de leidinggevende 
een plan opgesteld waarbinnen alle onderdelen worden afgerond. De beroepskracht wordt ingezet 
als beroepskracht in opleiding en is 100% inzetbaar op de groep naast een vaste collega. 
  
Verder zijn de diploma's getoetst van de beroepskrachten die na oktober 2016 zijn gestart bij 
kinderdagverblijf De kroost, deze diploma's komen overeen met de beroepskwalificaties zoals deze 
zijn opgenomen binnen de cao kinderopvang. 
  
  
Conclusie 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Lucas) 
 Interview (Beroepskracht in opleiding) 
 Diploma's beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : kinderdagverblijf De Kroost 
Website : http://www.dekroost.nl 
Aantal kindplaatsen : 52 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Anthroposofisch Kindercentrum Zeist 
Adres houder : Crosestein 1402a 
Postcode en plaats : 3704NE Zeist 
KvK nummer : 41185797 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  H.J. Voogt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zeist 
Adres : Postbus 513 
Postcode en plaats : 3700AM ZEIST 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-01-2017 
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