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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. 

 

Tijdens het onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een risicogestuurd 

toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze 

onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld 

met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

Uit het jaarlijks onderzoek van 8 januari 2019 zijn geen aandachtspunten voortgekomen. 

 

De toezichthouder heeft op de locatie gesproken met de beroepskrachten. De stafmedewerker 

kwaliteitszorg heeft de gevraagde documenten per mail naar de toezichthouder gestuurd. 

 

Beschouwing 

 

Feitelijke informatie over KDV De Brug 

Kinderdagverblijf (KDV) 'De Brug' is een locatie van de houder 'Nieuwe Maan B.V.' en is gevestigd 

in basisschool 'De Brug' te Westervoort. Per dagdeel is er plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 

tot 4 jaar oud. De beroepskrachten bieden voorschoolse educatie aan op basis van de methode 

'Startblokken'. 

 

 

Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens het onderzoek van 15 januari 2018 voldeed de houder, na gebruik te hebben gemaakt 

van het herstelaanbod, aan de gestelde eisen. 

 Tijdens het onderzoek van 8 januari 2019 voldeed de houder, na gebruik te hebben gemaakt 

van het herstelaanbod, aan de gestelde eisen. 

 

Belangrijke bevindingen 

 

Pedagogische praktijk 

De kinderen krijgen een afwisselend programma aangeboden waarin vrije speelmomenten en 

educatieve activiteiten elkaar afwisselen. In de ochtendkring hadden de kinderen geoefend met het 

benoemen van kleuren. Buiten speelden zij met zand en water. Binnen het domein 'Pedagogisch 

klimaat' is meer informatie te vinden. 

 

De beroepskrachten hebben ervoor gekozen om tot de zomervakantie niet op basis van een thema 

te werken. Zij vinden het belangrijk om na de onrustige 'Coronatijd' te zorgen voor zoveel mogelijk 

rust in de groep. Door de hygiënische maatregelen in verband met COVID-19 is er toch al sprake 

van een ongewone situatie op de groep. Na de zomervakantie staan de thema's 'Bouwen' en 

'Kriebelbeestjes' op het programma.  

 

De pedagogische coaching heeft in de maanden maart tot en met mei stilgelegen in verband met 

de uitbraak van COVID-19.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

 

Binnen dit domein is bekeken of: 

 

 De houder over een pedagogisch beleidsplan beschikt dat redelijkerwijs leidt tot verantwoorde 

kinderopvang. 

 De houder in het beleidsplan een kenmerkende visie op de omgang met kinderen heeft 

beschreven. 

 De houder er zorg voor draagt dat de beroepskrachten in overeenstemming met het 

pedagogisch beleidsplan handelen. 

 De houder voorschoolse educatie op basis van de Wet kinderopvang aanbiedt. 

 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, heeft de toezichthouder in de praktijk 

bekeken of de houder ervoor zorgt dat: 

 

 Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

 Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. 

 Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen 

in de samenleving. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder 'Pedagogische 

praktijk' is afkomstig uit dit document. 

 

Toen de beroepskracht arriveerde, waren de kinderen vrij aan het spelen. Na het spelen in de 

hoeken, gingen de kinderen fruit eten en naar buiten. De kinderen wilden graag de uilen bekijken 

die in de boom op het schoolplein kuikens hadden gekregen. Na het buiten spelen, kregen de 

kinderen een boterham. Vlak daarna kwamen de ouders hen ophalen.  

 Pedagogisch beleid 

De houder heeft een beleidsplan opgesteld waarin het beleid van de organisatie staat. Daarnaast is 

er voor elke locatie een pedagogisch werkplan met een beschrijving van de werkwijze op de 

locatie. De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in overeenstemming met het 

pedagogisch beleidsplan handelen, zo bleek tijdens de observatie.  

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de gestelde eis. 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder in ieder geval zorg 

voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt de houder 

rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 

  

Emotionele veiligheid 

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 

ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 
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De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 

individuele kinderen aangeven [...]'. 

 

In de praktijk: 

 

 Een kind begint te huilen als de toezichthouder binnenkomt. Hij zegt steeds op huilende toon: 

'Mama ophalen'. De beroepskracht tilt hem op, leidt hem af en zegt: 'Ja mama komt jou altijd 

weer ophalen. Straks komt mama jou ophalen'. Even later zit hij aan tafel met een kassa te 

spelen. Hij is opgehouden met huilen. 

 Een kind gaat met een grote helikopter vlak langs het gezicht van één van de 

beroepskrachten. De beroepskracht: 'Doe maar niet in mijn gezicht. Dat vind ik niet zo fijn. Op 

mijn rug vind ik niet erg'. 

 

Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden 

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die 

gericht zijn op/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden 

van ervaringen)'. 

 

In de praktijk: 

 Tijdens het fruit eten, benoemen de beroepskrachten het fruit dat de kinderen willen hebben 

en vragen zij soms ook aan de kinderen welke kleur hun beker heeft. Aan één van de tafels 

vraagt de beroepskracht naar de kleuren van de shirts van de kinderen: 'Wat voor een kleur 

heeft het shirt van ... (naam kind)?'. 

 Eerder in de ochtend hebben de kinderen geoefend met de kleuren. Tijdens het fruitmoment 

blikt de beroepskracht daar even op terug: 'We hadden vanochtend goed geoefend met de 

kleuren in de kring. Vinden jullie dat een leuk spelletje?'. 

 Na het eten, zingen kinderen en beroepskrachten verschillende liedjes. Het slotlied is: 'Op is 

op'. 

 Tijdens het 'vrij spelen', voeren de beroepskrachten hele gesprekken met de kinderen die een 

fantasiespel spelen. Bijvoorbeeld in de huishoek waar één van de kinderen pannenkoeken 

heeft gebakken. De beroepskracht: 'Waar moet je naar toe als alles op is? Heb je je 

portemonnee bij je? Kijk maar even of er genoeg geld in zit'. 

 

Sociale kennis en vaardigheden 

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties 

tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 

groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). [...]'. 

 

In de praktijk: 

 In de huishoek zitten veel kinderen aan tafel. Eén van de beroepskrachten zit erbij en speelt 

mee dat zij samen pannenkoeken eten. Als een ander kind mee wil doen, zegt de 

beroepskracht tegen één van de kinderen: 'Als je je stoel even die kant op schuift, kan ... 

(naam kind) erbij. Goed zo!'. Even later wil nog een kind meedoen. Eén van de kinderen 

maakt uit zichzelf plaats voor het kind dat erbij komt. De beroepskracht: 'Super ... (naam kind 

dat plaatsmaakt)!'. 

 Als een kind iets netjes vraagt, benoemt de beroepskracht dat: 'Wat heb je dat netjes 

gevraagd ... (naam kind)!'. 

 

Overdracht van normen en waarden 
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Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste 

rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt 

verwacht'. 

 

In de praktijk: 

 De beroepskrachten gebruiken de dagritmekaarten om de volgorde van de activiteiten te 

bepalen. Als kinderen heimwee hebben, vertellen de beroepskrachten wat er nog op het 

programma staat, totdat een van de ouders komt: 'Mama komt jou zo alweer ophalen. Even 

buiten spelen, brood eten en dan komen de mama's alweer'. 

 Iedere dag mag een kind de knijper op de juiste dag zetten. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

Voorschoolse educatie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld met een beschrijving van: 

 

1. De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten. 

2. De manier waarop de beroepskrachten de ontwikkeling stimuleren op het gebied van taal, 

rekenen, motoriek en sociaal emotionele vaardigheden. 

3. De manier waarop de beroepskrachten de ontwikkelingen van ieder kind volgen (het 

kindvolgsysteem). 

4. De manier waarop de beroepskrachten ouders bij de voorschoolse educatie betrekken. 

5. De passende inrichting van de ruimte en het passende spelmateriaal (passend bij de 

methodiek). 

6. De manier waarop de beroepskrachten de aansluiting realiseren tussen voor- en vroegschoolse 

educatie. 

 

Praktijkvoorbeelden bij bovenstaande beschrijvingen:  

 

1. De houder heeft de visie die bij de methode 'Startblokken' hoort, beschreven in het 

pedagogisch beleidsplan. In de praktijk is deze visie terug te zien, bijvoorbeeld aan het 

spelmateriaal (kosteloze materialen), het werken aan de hand van thema's (normaal 

gesproken), de inrichting (normaal gesproken afgestemd op het thema) en de interactie tussen 

beroepskracht en kind. 

2. Stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal: beroepskrachten en kinderen zingen 

veel liedjes, de beroepskrachten vragen regelmatig welke kleur een voorwerp heeft. Rekenen: 

niet gezien. Motoriek: de kinderen puzzelen, spelen met duplo en spelen buiten. Sociaal-

emotionele ontwikkeling: de beroepskrachten laten de kinderen helpen met opruimen en 

kinderen leren plaatsmaken aan tafel voor een kind dat ook graag mee wil doen. 

3. De beroepskrachten observeren op basis van het kindvolgsysteem 'KIJK'. De leerkrachten van 

de basisschool gebruiken hetzelfde systeem. 

4. Beroepskrachten kondigen een thema vaak aan in 'Klasbord'. Ouders met kinderen die achter 

lopen in hun taalontwikkeling, krijgen woordkaarten mee naar huis om te oefenen. Soms is er 

een speciale afsluiting van een themaperiode, samen met de ouders. Als er sprake is van een 

indicatie voor voorschoolse educatie, plannen de beroepskrachten gedurende de 

opvangperiode vier keer een gesprek met de ouders in.  

5. De inrichting sluit aan bij de gebruikte methodiek: speelwerkplekken (normaal gesproken 

afgestemd op het thema) en materiaal dat uitdaagt tot allerlei soorten spel. 

6. De beroepskrachten werken met het overdrachtsmodel van 'KIJK' om zorg te dragen voor de 

doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Bij kinderen met een indicatie voor 

'voorschoolse educatie' is er altijd sprake van een warme overdracht. 
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Aantal uren VVE 

Kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie komen 4 ochtenden van 3½ uur op het 

kinderdagverblijf. In het totaal vangen de beroepskrachten momenteel 5 kinderen met een 

indicatie op. 

 

Groepsgrootte 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 kinderen. Per acht kinderen is tenminste één beroepskracht 

voorschoolse educatie op de groep aan het werk. 

 

Opleiding en opleidingsplan 

 

Opleiding (inclusief taalniveau) 

De vaste beroepskrachten hebben een opleiding voor 'Voorschoolse educatie' afgerond die aan de 

gestelde eisen voldoet. Zij hebben ook het vereiste taalniveau, namelijk 3F op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De certificaten van twee beroepskrachten zijn al tijdens 

voorgaande onderzoeken ingezien. De toezichthouder heeft de certificaten van drie 

beroepskrachten bekeken. Twee beroepskrachten hebben de opleiding voor de methode 

'Startblokken' afgerond. Eén beroepskracht (BBL'er) is nog bezig met de opleiding 'Startblokken'. 

Het is de bedoeling dat zij de opleiding in december 2020 afrondt. Tot die tijd zet de houder haar 

alleen in als zij kan samenwerken met een volledig gekwalificeerde beroepskracht. 

 

Opleidingsplan 

De houder heeft gezorgd voor een opleidingsplan voor het schooljaar 2019/2020. In het plan is 

terug te vinden op welke manier de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse 

educatie worden onderhouden. 

 

Programma voorschoolse educatie 

De beroepskrachten werken aan de hand van de VVE-methode 'Startblokken'. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan alle gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact met de stafmedewerker 

kwaliteitszorg) 

 Interview (gesproken met beide beroepskrachten) 

 Observatie(s) (in de binnen- en buitenruimte) 

 Nieuwsbrieven (van november 2019 over o.a. de urennorm voor voorschoolse educatie) 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (van 3 beroepskrachten) 

 Pedagogisch beleidsplan (Zonnekinderen versie 3 januari 2019) 

 Pedagogisch werkplan (Factsheet KDV IKC De Brug 2020-V1) 

 Certificaten voorschoolse educatie (Startblokken van 3 beroepskrachten) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Kinderopvang Zonnekinderen-IKC De Brug 2019-2020) 

 Woordkaarten met basiswoorden en uitbreidingswoorden. 

 Planning- en evaluatieoverzicht t.b.v. de taalontwikkeling. 

 Activiteitenblad om bij te houden welke kinderen bepaalde activiteiten gedaan hebben. 
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Personeel en groepen 
 

 

Binnen dit domein is gekeken naar: 

 

 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van medewerkers in het personenregister 

kinderopvang (PRK). 

 De koppeling van medewerkers aan de houder in het PRK. 

 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen. 

 Het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen (= 

beroepskracht-kindratio). 

 De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

 De samenstelling van de stamgroepen (stabiliteit van de opvang voor kinderen). 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na het onderzoek van 8 januari 2019 is één nieuwe beroepskracht in dienst gekomen. Op de dag 

van het onderzoek was een invalkracht werkzaam op de groep. De toezichthouder heeft naar de 

registraties en koppelingen gekeken van de nieuwe beroepskracht, de invalkracht en de BBL-

stagiaire. Zij zijn alle drie geregistreerd in het personenregister kinderopvang (PRK). In dit register 

zijn zij ook gekoppeld aan de houder. 

 

Tijdens voorgaande onderzoeken heeft een toezichthouder al naar de registraties en koppelingen 

van drie andere vaste beroepskrachten gekeken. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is geregistreerd en gekoppeld in het PRK.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

Opleidingseisen 

Tijdens voorgaande onderzoeken heeft een toezichthouder al naar de diploma's van drie vaste 

beroepskrachten gekeken. De diploma's voldoen aan de gestelde eisen. Voor het huidige onderzoek 

heeft de toezichthouder gekeken naar de diploma's van een beroepskracht die aangesteld is na het 

onderzoek van 8 januari 2019 en naar het diploma van een invalkracht. Zij hebben een diploma 

dat aan de gestelde eisen voldoet. Eén van de beroepskrachten is nog bezig met haar opleiding via 

de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Zij is voor een klein aantal uren formatief ingezet. 

 

Diploma pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De houder heeft een medewerker verantwoordelijk gemaakt voor de functie van 'pedagogisch 

beleidsmedewerker' en een medewerker voor de functie van 'pedagogisch coach'. Tijdens het 

vorige onderzoek is al naar de diploma's van beide medewerkers gekeken. Zij hebben een diploma 

dat aan de gestelde eisen voldoet. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

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

stagiaires 

Op de dag van het onderzoek was de verhouding tussen het aantal ingezette beroepskrachten en 

het aantal aanwezige kinderen in overeenstemming met de gestelde eisen: 

 

 Twee beroepskrachten en een vrijwilliger vingen 12 kinderen op. 
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Het maximum aantal aanwezige kinderen is momenteel 15. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eis. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens van 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond 

hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid 

beoordeeld, gesplitst in uren voor beleid en uren voor coaching. Uit de urenverdeling van de 

houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan: 

 

 De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum, schriftelijk opgesteld. 

 De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders. 

 De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet voor 

beleid en de ureninzet voor coaching. 

 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

 

Coaching in de praktijk 

De beroepskrachten zijn in 2019 en 2020 gecoacht, zo blijkt uit de gesprekken die de 

toezichthouder met hen heeft gevoerd. De nadruk heeft gelegen op individuele coaching op basis 

van een observatie. Na de observatie heeft de coach een verslag gemaakt met tips en tops erin. De 

coaching heeft in de maanden maart tot en met mei stilgelegen in verband met de uitbraak van 

COVID-19.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 

 

Bepaalde kinderen komen de hele dag; andere kinderen alleen in de ochtend of middag. Het 

ochtendprogramma is om 12 uur afgelopen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact met de stafmedewerker 

kwaliteitszorg) 

 Interview (gesproken met beide beroepskrachten) 

 Observatie(s) (in de binnen- en buitenruimte) 

 Personenregister Kinderopvang (voor de registraties en koppelingen) 

 Nieuwsbrieven (van november 2019 over o.a. de urennorm voor voorschoolse educatie) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van 2 beroepskrachten) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Plan pedagogisch beleidsmedewerkers van januari 2019. 

 Verdeling locaties pedagogisch coaches van januari 2019. 

 Onderzoeksrapport van 8 januari 2019. 
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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) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 

week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
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een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 

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) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 : IKC de Brug KDV 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038345617 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Nieuwe Maan B.V. 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901 JV Zevenaar 

Website : www.zonnnekinderen.nl 

KvK nummer : 52543099 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Westervoort 

Adres : Postbus 40 

Postcode en plaats : 6930 AA WESTERVOORT 
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Planning 

Datum inspectie : 26-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 06-07-2020 

Zienswijze houder : 07-07-2020 

Vaststelling inspectierapport : 09-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Op 26 juni 2020 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgehad op de peutergroep van 

locatie IKC de Brug in Westervoort. Het bezoek is op prettige wijze verlopen en wij herkennen ons 

in het beeld dat de toezichthouder schetst. 

 

 

 

 

 

 

 


