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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Tijdens dit incidentele onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen onderzocht. In opdracht van de gemeente is naar aanleiding van 
een signaal een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en 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 kindercentrum 
Kinderdagverblijf ‘Panta Rhei’ is onderdeel van ‘Panta Rhei B.V.’. De houder van deze locatie is 
tevens houder van 'Panta Paideia B.V.', eveneens een kindercentrum met buitenschoolse opvang 
en een kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is gevestigd in Amersfoort 
  
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd 
met maximaal 54 kindplaatsen per dag en is geopend vanaf 1997. De locatie bestaat uit vier 
groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
  
Op kinderdagverblijf ‘Panta Rhei’ wordt voorschoolse educatie aangeboden met het 
educatieprogramma 'Speelplezier Antroversie'. 
  
Onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens de jaarlijks onderzoeken van 2015, 2016 en 2017 voldeed de locatie aan de onderzochte 
kwaliteitseisen. 
  
Huidig onderzoek 
Naar aanleiding van een signaal dat is binnengekomen bij de GGD regio Utrecht heeft er in 
opdracht van de gemeente Amersfoort op donderdag 27 juli 2017 een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Panta Rhei. Het betreft een signaal over langdurig en heftig 
huilen van kinderen bij het kinderdagverblijf. Hiertoe zijn tijdens huidig onderzoek enkele 
voorwaarden gecontroleerd binnen het domein 'Pedagogisch klimaat'. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens huidig incidenteel onderzoek op locatie zijn geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien 
van het huilen. Het signaal is besproken met de directeur en de beroepskrachten. Naar aanleiding 
van het incidentele onderzoek heeft de directeur een paragraaf over babyhuiltjes geschreven als 
aanvulling op het pedagogisch beleidsplan. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Panta Rhei hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid staat. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen 
het onderstaande beschreven: 
  
 De kenmerkende visie op de omgang met de kinderen; 
 de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 

voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt; 

  
In het pedagogisch beleidsplan staan enkele alineas beschreven over het slapen van de kinderen. 
Hier wordt onder meer beschreven dat kinderen buiten kunnen slapen en hoe vaak er bij slapende 
kinderen wordt gekeken. In het pedagogisch beleidsplan is geen paragraaf opgenomen over hoe 
om te gaan met baby's die zichzelf in slaap huilen. 
  
Tijdens het incidentele onderzoek op locatie is dit besproken met de directeur van het 
kinderdagverblijf. De directeur laat weten een extra paragraaf toe te zullen aan het pedagogisch 
beleidsplan ten aanzien van babyhuiltjes. 
  
Op maandag 7 augustus heeft de directeur deze paragraaf per mail toegestuurd. In dit aanvullende 
document op het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe om te gaan met babyhuiltjes en 
wat het beleid is ten aanzien van kinderen die zichzelf in slaap huilen. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De directeur heeft naar 
aanleiding van het incidentele onderzoek een extra paragraaf toegevoegd aan het pedagogisch 
beleidsplan ten aanzien van babyhuiltjes en kinderen die zichzelf in slaap huilen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Bij aanvang van het incidentele onderzoek is er een interview gehouden met de directeur. Daarna 
hebben er observaties plaatsgevonden op de beide babygroepen en is met de aanwezige 
beroepskrachten gesproken. 
  
De houder vertelt dat zij tijdens de intake en gedurende de overdrachten of overige 
contactmomenten afspraken maken met ouders over het slapen. Hierbij wordt onder meer 
besproken of een kind buiten mag slapen, ingebakerd mag worden, eventueel op de buik mag 
slapen en of een kind zichzelf in slaap mag huilen. 
  
Tijdens gesprekken met de beroepskrachten erkennen zij dat sommige kinderen langere tijd huilen 
voor zij in slaap vallen. Ook de beroepskrachten vertellen dat dit wordt besproken met de ouders 
en dat kinderen tijdens langdurig huilen wel regelmatig worden gecheckt en dat er wordt gekeken 
naar het soort huilen. 
 
De directeur heeft daarover onder meer het volgende opgenomen in de aanvullende paragraaf over 
babyhuiltjes als toevoeging op het pedagogisch beleidsplan: 
 
Als een baby huilt kijken wij, we luisteren en schatten in, we helpen door te troosten en bekijken 
wat het kindje van ons vraagt. De baby wordt hiermee gerustgesteld en het leert dat er altijd 
iemand is. Dit komt de ontwikkeling ten goede. Bij het slapen gaan in een binnen- of buitenbedje 
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huilen sommige baby’s. Met ouders stemmen wij af wat de slaapgewoonten zijn van hun kindje; 
sommige kinderen huilen even voordat zij in slaap vallen. Als dat zo is en de baby huilt na het 
liefdevol en verzorgd in bed te hebben gelegd, gaan wij na ongeveer 5 min. weer naar de baby toe. 
Een eventueel speentje wordt weer gegeven, de knuffel dichtbij gelegd, de baby wordt nog weer 
goed ingestopt, een liedje wordt gezongen en wordt gerustgesteld. Vooral wordt gekeken of er niet 
iets anders aan de hand is en of het kind nog op een veilige manier in bed ligt. De baby krijgt weer 
ongeveer 5 min. de tijd om in slaap te vallen; als de baby dan nog steeds erg huilt, wordt hij of zij 
eruit gehaald. Langer huilen geeft teveel onrust, ook voor de andere kinderen. Op een later 
moment wordt de baby alsnog naar bed worden gebracht.  
Citaat 'Babyhuiltjes', zoals toegestuurd door de directeur op 7 augustus 2017. 
  
Ten tijde van het incidentele onderzoek wordt er niet langdurig gehuild door kinderen. Er liggen op 
dat moment geen kinderen in de buitenbedjes. Wel worden er enkele peuters op bed gelegd door 
de beroepskrachten. In beide slaapkamers blijft een beroepskracht langere tijd aanwezig, totdat de 
(meeste) kinderen in slaap zijn gevallen. Dit conform het pedagogisch beleidsplan van Panta Rhei. 
  
Het contact met de ouders is belangrijk in het zorgen voor en het verzorgen van de peuter. 
Bijvoorbeeld over hoeveel slaap het kind nodig heeft om de dag op een goede manier door te 
komen en ‘s avond thuis weer in slaap te komen. De pedagogisch medewerkers streven ernaar de 
peuters op vaste tijdstippen rustig en ongestoord te laten slapen. Om de kinderen meer rust te 
bieden zijn gordijntjes voor de bedjes gehangen. Om het half uur wordt gecheckt bij de slapende 
kinderen. Soms, indien dat nodig is – bijvoorbeeld omdat kinderen op één kamer elkaar wakker 
houden – gaat een pedagogisch medewerker even bij de kinderen op de kamer zitten tot ze in 
slaap vallen. 
Citaat pedagogisch beleidsplan Panta Rhei versie 01-04-2016 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Donderdag 27 juli vanaf 12:30 uur) 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 01-04-2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Panta Rhei 
Website : http://www.kcpantarhei.nl 
Aantal kindplaatsen : 54 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kindercentrum Panta Rhei BV 
Adres houder : Daam Fockemalaan 22 
Postcode en plaats : 3818KG Amersfoort 
Website : www.kcpantarhei.nl 
KvK nummer : 31048395 
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 :  M. Ruijter 

F Schalekamp 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Amersfoort 
Adres : Postbus 4000 
Postcode en plaats : 3800EA AMERSFOORT 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 10-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-08-2017 
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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. 
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