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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.
Op basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten in dit onderzoek
bepaald. Dit leidt tot een inspectie op maat. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de
kwaliteit van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe wetgeving.
Beschouwing
Algemeen
Kindcentrum De Wenteling, locatie Witteveen is onderdeel van Kits Primair. Het is gevestigd in MFC
De Tille in Witteveen. Het kindercentrum biedt peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op twee
ochtenden in de week: maandag en woensdag. In het pand is ook kinderopvang en het dorpshuis
gevestigd. Er is een nauwe samenwerking met basisschool De Wenteling in Balinge.
Inspectiegeschiedenis
09-08-2016 Onderzoek voor registratie, opname in LRK
28-11-2016 Onderzoek na registratie, tekortkomingen op domeinen Pedagogisch beleid,
Voorschoolse educatie, Veiligheid en Gezondheid en Ouderrecht
13-12-2017 Jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op domeinen Pedagogisch beleid, Veiligheid en
gezondheid en Ouderrecht zijn hersteld. Tekortkoming op Voorschoolse Educatie niet hersteld
Bevindingen huidig onderzoek
De beroepskrachten hebben de tijd om de toezichthouder te woord te staan en vertellen met veel
enthousiasme en betrokkenheid over hun groep en locatie en over wat voor hen belangrijk is op
het gebied van pedagogiek en veiligheid.
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden op het domein Personeel en groepen.
Ten aanzien van de domeinen Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid zijn
tekortkomingen geconstateerd. Zie de toelichting bij het betreffende domein voor meer informatie.
Zienswijze
De toezichthouder heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt een zienswijze in te dienen. Deze is
ontvangen op 21 december 2018 en is onveranderd opgenomen in dit rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor de inhoud
van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het
pedagogisch beleidsplan dient o.a. de kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven
te staan.
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid.
Onderzocht is of het pedagogisch beleid ten minste een concrete beschrijving bevat van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde kinderopvang.
Tevens is bij dit onderdeel beoordeeld of er wordt voldaan aan de voorwaarden van Voorschoolse
Educatie (VE).
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het veldinstrument observatie pedagogische praktijk in 2011
ontwikkeld in opdracht van GGD GHOR Nederland. Het handelen van de beroepskrachten met
betrekking tot de aspecten van verantwoorde kinderopvang is beoordeeld aan de hand van de
observatie items uit dit veldinstrument.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie.
Aanvullend is er per locatie een pedagogisch werkplan opgesteld. Dit werkplan bevat de
locatiespecifieke uitwerking van het beleid.
De pedagogische plannen bevatten informatie over onder andere de manier waarop invulling wordt
gegeven aan verantwoorde kinderopvang, de werkwijze, leeftijdsopbouw en omvang van de
stamgroep en over de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of
de stamgroepruimte kunnen verlaten.
Op de locatie wordt conform het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan gehandeld.
Dit blijkt uit de observatie en uit de gesprekken met de beroepskrachten. De beroepskrachten
vertellen onder meer over de pedagogische basisdoelen en het belang van emotionele veiligheid.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is aanwezig en zij is een belangrijke schakel van de
pedagogische praktijk van de beroepskrachten naar het pedagogisch beleid. Daarnaast staan de
pedagogische plannen vast op de agenda en worden ze tijdens het teamoverleg besproken. Dat
blijkt ook uit de agenda's en notulen van 14 september en 30 november 2018.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden op het gebied van pedagogisch beleid.
Pedagogische praktijk
De houder van een kindercentrum moet verantwoorde kinderopvang bieden. Dit houdt in: het in
een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen
van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie.
Tijdens het inspectie bezoek is er geobserveerd op de groep.
Een beroepskracht zit met een klein groepje kinderen aan tafel om een lampion te maken van twee
bordjes. De beroepskracht legt aan de kinderen uit wat ze gaan doen. Ze begeleidt de kinderen bij
het knutselen en ze zingt er een liedje bij. De lampion is het hoofd van Puk, met haren, ogen, een
neus en een mond. Daar gaat het liedje over.
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Een kind is klaar met lijmen en mag een vliegerpapiertje op het bordje plakken. De beroepskracht
geeft het kind een stuk vliegerpapier en zegt: 'Plak het er maar op!' 'Hier?', vraagt het kind? 'Aan
de binnenkant, kijk maar!', zegt de beroepskracht en ze laat zien hoe het moet. Het kind draait het
bordje om en plakt het papiertje op. Het kind tilt het bordje op om het aan de beroepskracht te
laten zien. De beroepskracht zegt: 'Hé, zit het papiertje vast?' Het papiertje zit nog los. De
beroepskracht helpt het kind en legt uit dat niet overal lijm zit, waardoor het papiertje niet vast
blijft zitten. Ze stimuleert het kind om op de lege plekken nog lijm te smeren. Dan blijft het
papiertje plakken en het kind krijgt een compliment.
Er komt een ander kind om een lampion te maken. De beroepskracht loopt samen met het kind
naar de kast waar de lijm en de kwastjes staan. Ze stimuleert het kind om zelf een potje lijm en
een kwastje te pakken. Daarbij is er ook aandacht voor kleur. 'Welke kleur heeft jouw kwastje?' en
'Welke kleur heeft het deksel?' vraagt de beroepskracht aan het kind.
Een beroepskracht zit met een kind bij de glijbaan op de groep. Er ligt een mat onder de glijbaan.
Samen kijken ze naar de kinderen die van de glijbaan gaan. De beroepskracht reageert enthousiast
op de kinderen die van de glijbaan gaan, ze gaat mee in het enthousiasme van de kinderen en ze
geeft verbale ondersteuning wanneer een kind onderaan de glijbaan blijft zitten, terwijl het
volgende kind al van de glijbaan wil glijden. Ze zegt het kind te wachten tot het eerste kind aan de
kant is, dan kan de volgende van de glijbaan.
De beroepskrachten zingen het liedje 'We maken een kringetje'. Alle kinderen komen in de kring en
zingen het liedje mee. Als ze in de kring staan zingen ze nog een aantal liedjes met elkaar.
Dan gaan ze aan tafel. De beroepskracht leest interactief een knieboek voor over kabouter Bim. Ze
gebruikt bij het voorlezen veel verschil in volume en intonatie en ze betrekt de kinderen bij het
verhaal door aanvullende vragen te stellen. Deze vragen gaan over wat er op de plaatjes te zien is,
maar zijn ook gericht op het verhaal zelf. De kabouter is verdrietig. Er is ook een dikke traan te
zien op het plaatje. De beroepskracht zegt: 'Kabouter Bim is verdrietig! Zie je dat? Er zit een heel
dikke traan op zijn wang. Waarom is kabouter Bim verdrietig?' De kinderen reageren op de vragen
van de beroepskracht.
Uit de pedagogische observaties is gebleken dat de beroepskrachten ten tijde van het onderzoek
handelen volgens het pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de
kinderen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde voor de pedagogische praktijk.
Voorschoolse educatie
Er is voor kindcentrum De Wenteling, locatie Witteveen een onderdeel over voorschoolse educatie
opgenomen in de pedagogische plannen. Dit beleid gaat in op de visie op VE,
ontwikkelingsstimulering op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Verder gaat het in op het volgen van de ontwikkeling, ouderbetrokkenheid, inrichting
van de ruimte en de doorgaande lijn naar vroegschoolse educatie.
Kindcentrum De Wenteling, locatie Witteveen werkt volgens de VE-methode Uk & Puk. Dit door het
Nederlands Jeugdinstituut erkend voorschoolse educatie programma heeft een
ontwikkelingsgerichte aanpak. Naast een nadruk op taalvaardigheid wordt ook gewerkt aan het
stimuleren van een brede ontwikkeling van jonge kinderen.
De groep bestaat uit maximaal zestien kinderen. Per acht kinderen staat er één beroepskracht op
de groep, bij meer dan acht kinderen staan er twee beroepskrachten op de groep. Tijdens het
bezoek aan de locatie zijn er elf kinderen aanwezig en twee beroepskrachten.
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor de locatie, waarin tot uitdrukking komt op
welke wijze de kennis en de vaardigheden van alle beroepskrachten voorschoolse educatie in het
vroegtijdig bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie worden
onderhouden.
De vaste beroepskracht is geschoold in het werken met VE.
De voorwaarde met betrekking tot het uitvoeren van het plan ten aanzien van voorschoolse
educatie, het evalueren en eventueel bijstellen kan in de praktijk nog niet getoetst worden,
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aangezien de voorwaarden voor voorschoolse educatie per 1 juli 2018 van kracht zijn. Deze is bij
dit jaarlijks onderzoek dan ook niet beoordeeld.
Ten aanzien van VE zijn ook twee tekortkomingen geconstateerd.
De voorschoolse educatie omvat minder dan tien uur per week aan activiteiten, gericht op het
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Uit gesprekken met de beroepskracht en de pedagogisch beleidsmedewerker en uit
de het werkplan blijkt dat het kindercentrum tijdens het onderzoek twee dagdelen in de week
geopend is, namelijk op maandag en woensdag van 8.30u tot 11.30u. Dit betekent dat er per week
zes uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen,
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geboden.
Uit de gesprekken en uit het aanmeldformulier voor de peuteropvang op de website van Kits
Primair blijkt ook dat een derde dagdeel van vier uur als optie wordt aangeboden. Van het derde
dagdeel wordt op dit moment geen gebruik gemaakt. Uit de gesprekken blijkt dat er op het
moment van het onderzoek geen doelgroepkinderen zijn.
In de praktijk is het kindercentrum dit derde dagdeel op het moment van de inspectie en het
onderzoek echter niet feitelijk geopend. Daarmee omvat de voorschoolse educatie onvoldoende
uren aan activiteiten die specifiek gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkelingsgebieden.
Daarnaast staat tijdens het bezoek aan de locatie een beroepskracht op de groep die niet in bezit is
van een certificaat VE. Voor deze beroepskracht staat in 2019 wel scholing gepland.
Conclusie:
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden op het gebied van voorschoolse educatie. De
locatie is twee dagdelen van drie uur geopend en de voorschoolse educatie omvat daarmee niet
minimaal tien uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal,
rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast staat er een beroepskracht op
de groep die niet gecertificeerd is als beroepskracht voorschoolse educatie.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

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)

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald,
vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie
in de beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met
betrekking tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de
kennis en vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie en omvat ten minste 12 dagdelen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gebruikte bronnen:

Interview (met beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker)

Observaties (op de groep van diverse situaties/activiteiten)

Website (https://kitsprimair.nl/info-peuteropvang-2/)

Pedagogisch beleidsplan (Versie 2018)

Pedagogisch werkplan (Versie 2018)

Notulen teamoverleg (14-09-2018 en 30-11-2018)

VVE-certificaten (Ingezien op kantoor Kits Primair op 27-11-2018)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan VVE 2018-2019. Ontvangen op 27-112018)
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Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor
verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie.
Daarnaast gelden eisen voor de opvang in groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet moet
worden op een groep kinderen.
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie.
Daarnaast is er beoordeeld of de medewerkers die in dienst zijn van de houder, of structureel
aanwezigen, gekoppeld zijn aan het Personen register Kinderopvang (PRK). Een koppeling kan
alleen plaats vinden wanneer de persoon een geldig verklaring omtrent het gedrag (VOG) heeft.
Verder is gecontroleerd hoe de houder de groepen indeelt en of er aan de beroepskracht-kind ratio
(BKR) wordt voldaan. De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stam/basisgroepen zijn
gecontroleerd door middel van roosters, plaatsingslijsten en presentielijsten.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de VOG in het PRK beoordeeld van medewerkers die afgelopen
jaar in dienst zijn gekomen, medewerkers die al langer in dienst zijn, van stagiaires en andere
structureel aanwezigen.
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldige VOG en zijn gekoppeld in het PRK.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de VOG en het PRK.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de diploma's van nieuwe medewerkers en medewerkers die al
langer in dienst zijn beoordeeld.
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten
Tijdens het locatiebezoek zijn er twee beroepskrachten aanwezig op elf kinderen. Er wordt niet
afgeweken van de beroepskracht-kindratio, aangezien er minder dan tien aaneengesloten uren
opvang wordt geboden.
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet op het aantal op te vangen kinderen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van inzet van beroepskrachten.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt ten tijde van het onderzoek plaats in een stamgroep. De groep komt twee
ochtenden in de week. Er is een vaste beroepskracht die beide dagen aanwezig is. Zij wordt
bijgestaan door een tweede beroepskracht. De vaste beroepskracht is ook mentor van alle
kinderen.
De locatie heeft beschikking over één stamgroepruimte. Van opvang in een tweede
stamgroepruimte is dan ook geen sprake.
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Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarden waardoor de stabiliteit van de opvang voor kinderen wordt
geborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (met beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker)

Observaties (op de groep van diverse situaties/activiteiten)

Personen Register Kinderopvang (Controle op 28-11-2018)

Diploma's beroepskrachten (Ingezien op kantoor Kits Primair op 27-11-2018)
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Veiligheid en gezondheid
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving worden onder meer voorwaarden gesteld
waaruit blijkt dat de houder moet zorg dragen voor kinderopvang in een veilige en gezonde
omgeving.
Het gaat daarbij onder meer over de volgende onderwerpen:

De houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt.

De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op
het gebied van kindermishandeling (met inbegrip van huiselijk geweld).
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens de inspectie is gekeken of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft gemaakt,
waarin de risico's van de opvanglocatie inzichtelijk worden gemaakt.
De houder draagt er zorg voor dat er in het beleid schriftelijk wordt vastgelegd welke risico's de
opvang van kinderen met zich meebrengt. Er is onderscheid gemaakt tussen de grote en de kleine
risico’s. De uitvoering van het plan van aanpak, alsmede de wijze waarop kinderen wordt geleerd
om te gaan met risico’s staat beschreven in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Het betreft een actueel beleid waarbij aandacht is voor het vormen, implementeren, evalueren en
actualiseren van het beleid. Dit is een continu proces. De coördinator kinderopvang komt jaarlijks
langs voor een risico-inventarisatie. De beroepskracht geeft aan dat ze bij die inventarisatie
betrokken zijn en dat zij de locatie het beste kennen. De uitkomsten van de inventarisatie n
worden met de beroepskrachten van de locatie besproken om het bewustzijn ten aanzien van
veiligheidsrisico’s te vergroten. Daarnaast staan de veiligheids- en gezondheidsrisico's vast op de
agenda van het teamoverleg. Dat blijkt ook uit de notulen van 14 september en 30 november
2018.
De houder heeft een achterwachtregeling ingesteld.
Ten aanzien van het inzetten van een volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen is een tekortkoming geconstateerd. De vaste beroepskracht die bij
Kindcentrum De Wenteling wordt ingezet heeft een certificaat dat niet voldoet aan de gestelde
eisen. De tijdens het locatiebezoek aanwezige tweede beroepskracht is wel in bezit van een geldig
certificaat, maar wordt niet te allen tijde ingezet op locatie. De houder is hiervan op de hoogte en
er staat een cursus eerste hulp aan kinderen gepland in februari 2019.
Conclusie:
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Er is niet te allen tijde een volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode vastgesteld die voldoet aan de voorwaarden. In de meldcode wordt
stapsgewijs aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
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omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden
geboden.
De beroepskrachten zijn bekend met de meldcode en weten welke stappen te nemen wanneer er
sprake is van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook weten ze wie de
aandachtsfunctionaris is.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden op het gebied van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Gebruikte bronnen:

Interview (met beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker)

Observaties (op de groep van diverse situaties/activiteiten)

Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 01-10-2018)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Brancheorganisatie Kinderopvang. Versie juli
2013)

Notulen teamoverleg (14-09-2018 en 30-11-2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 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)

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze:
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten,
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd,
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen,
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en
f. 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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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 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 aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
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 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c
Regeling Wet kinderopvang)

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 (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 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)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen,
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over
het al dan niet doen van een melding;
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende
stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis);
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kindcentrum De Wenteling, locatie Witteveen
http://www.kitsprimair.nl
000035338806
16
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411LB Beilen
65486757
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
S. van Waesberge

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Midden-Drenthe
: Postbus 24
: 9410AA BEILEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

31-10-2018
21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
24-12-2018
24-12-2018

: 24-12-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
In grote lijnen herkennen we ons in de rapportage.
Voor twee onderdelen zal ik ingaan op de genoemde bevindingen in het rapport.
Bij ‘Voorschoolse educatie’ staat in de conclusie beschreven dat niet wordt voldaan aan het
aanbod voorschoolse educatie van 10 uur per week. Dit is een onjuiste constatering. Er is op alle
locaties van Kits Primair een aanbod voorschoolse educatie van 10 uur per week, voor de kinderen
waarvoor dit volgens de Wet Kinderopvang bedoeld is (de zogenaamde doelgroepkinderen),
conform de afspraken met de gemeente Midden Drenthe. Op IKC De Wenteling zijn op het
moment van het inspectiebezoek geen doelgroepkinderen ingeschreven. Volgens de
toezichthouder wordt van ons verwacht dat we extra uren open zijn, ook al zijn er geen kinderen
aanwezig. Een bijzondere eis.
Bij ‘Veiligheids- en gezondheidsbeleid’ staat vermeld dat de beroepskrachten niet in het bezit zijn
van het juiste certificaat. In het uitgebreide scholingsplan van Kits Primair is deze cursus voor alle
pedagogisch medewerkers van Kits Primair gepland in de tweede helft van het schooljaar. Op
ieder IKC is overigens wel een bevoegd BHV’er en EHBO’er aanwezig.
Voor het overige rest mij te melden dat het team van IKC de Wenteling met veel plezier kinderen
opvangt en begeleidt in hun ontwikkeling. Het doet ons goed dat de pedagogische praktijk
wederom zo positief omschreven is.
Koos van Riezen | directeur-bestuurder Stichting Kindcentra Kits Primair
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