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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 dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Op basis van het risicoprofiel, de inspectiegeschiedenis en de daarop
gebaseerde keuze van inspectie-items door de toezichthouder, zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich tijdens dit onderzoek bij deze specifieke locatie
op de pedagogische kwaliteit:
Controle Personenregister Kinderopvang.
• Enkele items uit het pedagogisch beleid.
• Enkele specifieke items van de pedagogische praktijk.
• Alle kwaliteitseisen behorend bij voorschoolse educatie.
• Opleidingseisen beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker.
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker.
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder de praktijk geobserveerd en gesproken met de
beroepskrachten. De benodigde documenten zijn ontvangen en beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf IKC de Brug is onderdeel van Zonnekinderen B.V. en is gevestigd in het IKC
(integraal Kindcentrum) in Westervoort. De opvang vindt plaats in 1 stamgroep voor 2 tot 4
jarigen. Het kinderdagverblijf biedt voorschoolse educatie (VE) aan. Er wordt gewerkt volgens de
methode van Startblokken.
Onderzoek geschiedenis
Het jaarlijks onderzoek in 2021 heeft telefonisch plaatsgevonden in verband met de maatregelen
op dat moment wegens Covid-19. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Ook tijdens de jaarlijks onderzoeken in 2020 en 2019 werd er aan de getoetste kwaliteitseisen
voldaan.
Huidige bevindingen
Het huidig jaarlijks onderzoek heeft zich met name gericht op de pedagogische kwaliteit van deze
opvanglocatie. Nieuw is het onderzoek naar de (inzet van de) pedagogisch beleidsmedewerker ter
verhoging van de kwaliteit van de VE. Op 1 januari 2022 zijn bijbehorende kwaliteitseisen
opgenomen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
Conclusie
Het kinderdagverblijf voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen voortkomend uit de Wet
kinderopvang.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
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.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het
locatie gebonden beleid. Het locatie gebonden beleidsplan, Factsheet IKC de Brug, geeft samen
met het algemeen pedagogisch beleidsplan een beschrijving van onder meer:
•
De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
•
De invulling van verantwoorde kinderopvang.
•
De uitvoering van het mentorschap.
•
De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd.
De toezichthouder heeft gekozen voor een beoordeling van het pedagogisch beleid op basis van
bovenstaande voorwaarden. Daarnaast heeft de toezichthouder onderzocht of er in de praktijk
gehandeld wordt conform de inhoud van dit beleid. Uit observaties en gesprekken met de
beroepskrachten blijkt dat dit het geval is. Met regelmaat vindt er teamoverleg plaats. De inhoud
van het pedagogisch beleid is dan een vast agendapunt.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan en de uitvoering hiervan voldoen aan de getoetste voorwaarden.
Pedagogische praktijk
Inleiding
De manier waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht.
De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
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Kinderopvang. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
•
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij
tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
•
De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit
op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
•
De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs
vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen
opbouwen en onderhouden;
•
De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de
waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met
anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.
De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het
veldinstrument ‘observatie kindercentrum’.
De toezichthouder beoordeelt de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit
observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder.
Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen.
De toezichthouder beschrijft twee basisdoelen aan de hand van een vier voorbeelden uit de
praktijk.
Feiten
Bij aanvang van de observatie was een groepje kinderen aan het schilderen onder begeleiding van
een beroepskracht. Andere kinderen speelden zelfstandig in de spelhoeken en een groepje
kinderen maakte puzzels aan tafel onder begeleiding van de aanwezige vrijwilligster.
Na enige tijd werd er samen met de kinderen opgeruimd. Sommige kinderen gingen naar het toilet
en anderen werden verschoond.
Vervolgens werd er samen aan tafel fruit gegeten en wat gedronken.
Emotionele veiligheid
"Beroepskrachten reageren sensitief en responsief op verbale en non-verbale communicatie vanuit
kinderen."
Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het verschoonmoment praat de beroepskracht met het kind dat zij verschoont: "Wat heb jij
mooie oorbellen zeg!" De beroepskracht regeert vervolgens op hetgeen het kind verder vertelt.
Een ander kind dat verschoont wordt kijkt de beroepskracht glimlachend aan, waarop de
beroepskracht zegt: "Volgens mij vind jij het heel leuk vandaag, het gaat goed met jou hè?" Het
kind knikt lachend.
Persoonlijke competentie
"Kinderen kunnen (leer)ervaringen opdoen middels de inrichting, het spelmateriaal en de
activiteiten."
Praktijkvoorbeelden:
Stimulering kleurherkenning
Tijdens de schilderactiviteit benoemt de beroepskracht de kleur waar het kind mee verft: "Kijk, dat
is groen!"
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Stimulering taalvaardigheid
De beroepskracht zet de weersomstandigheden in om kinderen te stimuleren tot een gesprek over
regen en laarzen: "Ga eens kijken bij het raam wat voor weer het is, regent het? Druppelt het in de
plassen?" En vervolgens: "Heb jij ook laarzen aan, wat zijn dat voor laarzen?"
Stimulering rekenvaardigheid
Tijdens het fruit eten vraagt de beroepskracht aan de kinderen: "Hoeveel kinderen zitten er aan
deze tafel? Hoeveel bekers hebben we?" Enkele kinderen antwoorden enthousiast.
Conclusie
KDV IKC de Brug biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang.
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Voorschoolse educatie
Pedagogisch beleidsplan
Een programma Voorschoolse Educatie (VE) stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Het VE
programma richt zich op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het kindercentrum werkt met het Voorschoolse Educatie programma Startblokken.
De houder beschrijft concreet de inhoud van dit VE programma in het pedagogisch beleidsplan. Als
bijlage van dit pedagogisch beleidsplan heeft de houder het document 'Pedagogisch
beleidsmedewerker-coach 2022' toegevoegd. Hierin wordt onder meer de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie beschreven. Zo ook de taken van deze medewerker en de uitwerking hiervan in de
praktijk.
De Brug biedt ieder kind vanaf de leeftijd van tweeëneenhalf jaar, de mogelijkheid in anderhalf jaar
ten minste 960 uur VE te ontvangen.
Opleidingsplan
De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan 2022
opgesteld. Hierin beschrijft de houder een plan van aanpak voor de activiteiten en scholing op het
gebied van VE.
VE in de praktijk
De toezichthouder ziet dat de beroepskrachten verschillende activiteiten aanbieden. Elke activiteit
stimuleert verschillende gebieden van de ontwikkeling.
De toezichthouder herkent de samenhang en de structuur van het programma 'Startblokken' in de
praktijk:
• Men werkt themagericht. Het huidige thema is 'Winter'. Dit is zichtbaar door;
1. De inrichting van de themahoek met sensorisch spelmateriaal ter stimulering van de fijne
motoriek.
2. Aanwezige creatieve werkjes omtrent dit thema.
3. Woordkaarten en afbeeldingen omtrent dit thema.
• Er wordt onder meer gewerkt met dagritmekaarten, de dagen van de week worden benoemd en
wordt gewerkt met een bij de leeftijd passende getallenlijn ter bevordering van rekenvaardigheden.
• De groepsruimte is ingericht met diverse afgebakende speelhoeken waaronder een bouwhoek en
een huishoek.
• Het dagprogramma biedt een vaste structuur met het kringmoment als vast onderdeel.
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De groep waar de houder VE aanbiedt bestaat uit maximaal 16 kinderen. Per acht aanwezige
kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig.
Opleidingseisen VE
Drie van de vier beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen:
• De beroepskrachten VE beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
• De beroepskrachten VE zijn in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse
Educatie.
• De beroepskrachten beheersen ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
De vierde beroepskracht volgt momenteel een passende opleiding op het gebied van VE en wordt
altijd ingezet náást een beroepskracht die reeds aan bovenstaande eisen voldoet.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van dit kindercentrum, Zonnekinderen, zet een pedagogisch beleidsmedewerker en 2
coaches in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de locaties waar
kinderen met een VE-indicatie komen. Op de peildatum van dit kalenderjaar (1 januari 2022) zijn
er 7 kinderen met een VE-indicatie ingeschreven bij deze opvanglocatie.
Uitvoering inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE
De VE coach legt het accent op coachen van pedagogisch medewerkers in de uitvoering van de VE,
het versterken van de ouderbetrokkenheid en het vertalen van het gemeentelijk beleid en het
beleid van de houder naar de werkvloer. Enkele concrete taken van deze coach zijn onder meer:
• Het bieden van ondersteuning in de uitvoering van het kindvolgsysteem (KIJK!)
• Het geven van advies over de inrichting van de groep, de hoeken, het spelmateriaal en VE
activiteiten
• Het bieden van ondersteuning in specifieke onderwerpen zoals ouderbetrokkenheid en
ouderbeleid, doorgaande lijn naar het primair onderwijs
Urenberekening en vastlegging aantal doelgroeppeuters
De houder heeft het aantal doelgroeppeuters op peildatum 1 januari 2022 schriftelijk vastgelegd,
verdeeld per kindercentrum. Op basis van deze aantallen heeft de houder correct berekend en
beschreven hoe de houder de inzet van de uren van de pedagogisch coach VE vormgeeft in de
praktijk.
Conclusie
Zonnekinderen zet op passende wijze pedagogische coaches in ter bevordering van de kwaliteit van
deze VE-locatie.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (2022)
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•
•
•
•

Pedagogisch werkplan (factsheet 2022)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2022)
Bijlage pedagogisch beleidsplan 2022: 'Pedagogisch beleidsmedewerker-coach 2022'
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten (4), de vrijwilligster en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich
geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Opleidingseisen
De beroepskrachten (4) en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben een passend diploma zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft een urenverdeling van de pedagogisch beleidsmedewerker opgesteld. Hieruit blijkt
dat:
• de urenverdeling jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk is opgesteld.
• de houder deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk makt voor beroepskrachten en
ouders.
• de houder in de urenverdeling duidelijk een verschil maakt tussen de
ureninzetbeleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie.
• dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt.
Op basis van interviews met beroepskrachten op locatie en inzage in de urenverdeling van 2021,
blijkt dat er in 2021 voldoende uren aan beleid zijn besteed. En dat er voldoende uren aan
coaching per beroepskracht zijn ingezet. Uit deze gesprekken blijkt daarnaast blijkt dat zij in 2021
zijn gecoacht door een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze coaching vond met name
plaats door middel van coaching-on-the-job. De locatie is bezocht en geobserveerd door een coach
en het team heeft locatiegerichte adviezen ontvangen onder meer op het gebied van de inrichting
van de groepsruimte.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (urenberekening 2021:'Bijlage pedagogisch
beleidsplan 2021: 'Pedagogisch beleidsmedewerker-coach 2022)
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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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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
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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 )
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 vorm wordt gegeven
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 beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g 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 invulling wordt
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gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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)
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 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 en 1.60c lid 1 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.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 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
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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens
met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat
jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur.
Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid
1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs)
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De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 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 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.
(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.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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.
(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)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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

: Sanne den Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Westervoort

Adres

: Postbus 40
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Postcode en plaats

: 6930 AA WESTERVOORT

Planning
Datum inspectie

: 01-02-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 04-02-2022

Vaststelling inspectierapport

:

Verzenden inspectierapport naar houder

:

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

:

Openbaar maken inspectierapport

:
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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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