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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Algemeen  

KDV De Bosvlinder is onderdeel van Kits Primair en vormt samen met BSO De Bosvlinder en 

basisschool De Bosvlinder het IKC in Hooghalen. Er is ruimte voor 24 kinderen in twee groepen. 

 

Inspectiegeschiedenis  

02-05-2019 Nader onderzoek: tekortkomingen op domeinen Veiligheid en gezondheid en 

Accommodatie hersteld 

02-05-2019 Incidenteel onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden voor uitbreiding 

kindplaatsen 

15-05-2019 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden 

16-10-2019 Incidenteel onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden voor uitbreiding 

kindplaatsen 

07-10-2020 Jaarlijks onderzoek: herstelaanbod op domein pedagogisch klimaat, overtredingen 

opgelost. 

12-10-2021 jaarlijks onderzoek: er zijn geen overtredingen geconstateerd.  

 

Bevindingen recente inspectie: 

De toezichthouder heeft gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. De houder heeft 

documenten naar de toezichthouder opgestuurd. De beroepskrachten kennen en kunnen vertellen 

over het beleid, geldende regels en afspraken. 

 

Op 27-10-2021 heeft er overleg plaatsgevonden met dhr. Gebben, directeur van Kits Primair. 

Tijdens dit overleg is afgesproken dat Kits Primair inhoudelijk naar het pedagogisch beleidsplan zal 

kijken en zodanig aanpassen zodat het voldoet aan de gestelde wettelijke voorwaarden. De 

afgesproken termijn is januari 2022. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is daarom tijdens 

het jaarlijks onderzoek in 2021 op niet beoordeeld gezet evenals een paar voorwaarde met 

betrekking tot het VE. 
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Het pedagogisch beleidsplan dat voor de inspectie van 19-9-2022 is opgestuurd dateert van  

27 augustus 2021. Daarnaast is er nog een werkplan opgestuurd van 2018. Dit zijn niet de 

afgesproken termijnen van januari 2022.  

Het pedagogisch beleidsplan en de voorwaarden voor VE zijn echter tijdens dit onderzoek wel 

beoordeeld. Gebleken is dat hier niet aan wordt voldaan. Dit geldt ook voor domein personeel en 

groepen en domein veiligheid en gezondheid.  

Voor de verdere uitleg wordt verwezen naar de toelichting van de genoemde termijnen.  

 

KDV de Bosvlinder voldoet tijdens dit onderzoek niet aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang en aanverwante regelgeving. 

 

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 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk; 

• voorschoolse educatie; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de locatie. Dit beleidsplan beschrijft de manier 

van werken op de locatie. Het beleidsplan is van 27 juli 2022. De inhoud van het plan voldoet niet 

aan de voorwaarden. Daarnaast is een pedagogisch werkplan naar de toezichthouder opgestuurd 

van 18 januari 2018. Deze verouderde versie is niet meegenomen in de beoordeling.  

 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet op de volgende punten:  

 

*Op bladzijde 6, 2.5.1, staat het volgende beschreven: 

Vanuit onze gemeenschappelijke waarden (zoals respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepaalt 

ieder IKC-team gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om 

het IKC worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. Dus niet alleen 

in de groep, maar ook in de gangen, op het plein en bij activiteiten buiten het IKC, weten de 

kinderen welk gedrag er van hen verwacht wordt. 

 

In de groepsruimte zijn geen gedragsverwachtingen benoemd en/of visueel gemaakt.  

 

*Op bladzijde 12, 4.1.2 staat het volgende beschreven: 

Openingstijden : Kinderopvang: maandag t/m vrijdag 07.30-17.30 uur. Het is mogelijk om 

verlengde opvang af te nemen van 7.00 uur tot 19.00 uur  

Peuteropvang: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 11.30 uur 

 

Op bladzijde 9, 2.7.3 staat beschreven: 

Doelgroepkinderen krijgen tenminste 960 uur gerichte ondersteuning in de periode van 2,5 tot 4 

jaar. Dit organiseren we door op alle locaties van Kits Primair, tijdens de schoolweken, een aanbod 

voorschoolse educatie aan te bieden van 16 uur per week, op 3 ochtenden van 08.30 – 13.50 uur.  

 

En op bladzijde 19, 4.5.1:De peuteropvang is tijdens de schoolweken geopend van 8.30 tot 11.30 

uur. Tijdens de vakanties is de peuteropvang gesloten.   

 

Op bladzijde 20, 4.6.3:  

Binnen de 3 dagdelen peuteropvang per week, is er dus de mogelijkheid om kinderen met een 

VVE-indicatie de benodigde 16 uur aan te bieden.  

 

De peuteropvang voor kinderen met een VE-indicatie is geopend van 8.30 tot 13.50 uur. Dit staat 

niet concreet genoeg beschreven. 
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Ook is niet concreet hoeveel dagen de peuteropvang open is. In het ene hoofdstuk staat 5 

ochtenden en in een ander stuk 3 ochtenden.  

 

* Op bladzijde 17, 4.3.3 staat het volgende beschreven: 

De inrichting van de ruimtes houdt rekening met het open deurenbeleid, waardoor een meer 

thematische inrichting per groep mogelijk is. In iedere ruimte kunnen specifieke activiteitenplekken 

ingericht zijn.  

 

En op bladzijde 20, 4.6.1: 

Wij creëren in onze leefruimtes verschillende hoeken/activiteitenplekken. We hebben bijvoorbeeld 

leeshoeken, bouwhoeken, tuthoeken, huishoeken, constructiehoeken, rustplekken, spelplekken, 

knutselplekken, timmerhoeken, enz. Hoeken/activiteitenplekken zijn afgebakende situaties waarin 

kinderen samen kunnen kiezen voor specifiek spel.  

 

In de ruimte van de peuteropvang zijn geen speelhoekjes aanwezig. De beroepskracht geeft aan 

dat de ruimte tijdelijk is gebruikt als kleuterlokaal en dat de hoekjes nog gecreëerd moeten 

worden.  

 

In het pedagogisch beleidsplan staat op bladzijde 15 het volgende beschreven:  

Een ‘vast gezicht’ is één van de pedagogisch medewerkers die aanwezig moet zijn als het kind 

aanwezig is. Als het kind aanwezig is, werkt er die dag dus minimaal één vast gezicht van het kind 

op de groep, zodat het kind minimaal één vertrouwd gezicht ziet. Er kunnen meer pedagogisch 

medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de vaste gezichten. 

Het maximaal aantal vaste gezichten, wordt bepaald per kind en niet op groepsniveau. Zo mag een 

kind van 0 jaar maximaal 2 gezichten toegewezen krijgen. Kits Primair werkt met vaste 

beroepskrachten op vaste dagen.  

 

Er wordt niet gewerkt volgens hetgeen wat bovenstaande beschrijft: 

Uit het personeelsrooster en uit de kindaanwezigheidslijsten blijkt dat de kinderen meerdere 

gezichten in een week zien. Het gaat om 4-8 verschillende gezichten. Dit staat verder 

uitgeschreven in de toelichting onder item 'Stabiliteit van de opvang voor kinderen'.  

 

Een vaste, vertrouwde beroepskracht is voor ieder kind in de dagopvang een belangrijke 

voorwaarde om zich emotioneel veilig te kunnen voelen. Dit geldt temeer voor hele jonge kinderen. 

Een vaste beroepskracht kent het kind goed en is daardoor in staat om te herkennen waar een kind 

behoefte aan heeft en hier vervolgens naar te handelen.  

 

Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de getoetste eisen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 
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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 

Voor het bieden van verantwoorde dagopvang moet de houder rekening houden met de 

ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit betekent het in een veilige en gezonde 

omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van persoonlijke en 

sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen. Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven. 

Deze basisdoelen staan ook in het Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk. Dit 

veldinstrument gebruikt de toezichthouder om de pedagogische praktijk te beoordelen. 

 

Tijdens de observatie is gekeken naar de pedagogische kwaliteit op peutergroep. Hieronder volgt 

een aantal voorbeelden uit de observatie. 

 

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

Individuele aandacht (0-4) De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 

ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 

De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 

individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de 

beroepskrachten. 

 

observatie 

De kinderen zitten in een kring. Er worden gesprekjes gehouden en liedjes gezongen. Ook een 

liedje met daarin de namen van de kinderen. De dagritmekaarten worden besproken. De 

beroepskracht zegt: 'Wie zijn er vandaag?' De namen van de kinderen worden genoemd. Als een 

kind zijn of haar naam hoort, mogen ze hun naam met foto op een bord hangen. Zo zien ze wie 

wie is. Bij een kind lukt het niet goed, maar de beroepskracht geeft aan dat ze het heel goed doet.  

  

Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 

Doelgericht aanbod (0-4) De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor 

uitdaging, stimulans, avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en 

elkaars kunnen te ontdekken. De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel 

(bijv. fantasie- en rollenspel, tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over 

kwaliteit en niveau van spel.  

 

observatie 

De kinderen zitten in een kring. Het Thema is: 'Oef, wat is het warm.' De pop Puk zit ook in de 

kring. de beroepskracht vraagt aan de kinderen wat Puk aan heeft. Puk heeft zomerse kleding aan. 

'Maar nu is er regen, wat heb je dan aan?' De kinderen noemen sokken en schoenen en laten hun 

eigen sokken zien. De kleuren van de verschillende sokken worden benoemd.  

 

De beroepskracht laat plaatjes zien met kleding erop. Ze laat een plaatje van een sjaal zien: die 

doe je aan als het....koud is; een plaatje van slipper: die doe je aan als het ...warm is. Zo laat ze 

ook nog een plaatje zien met een badpak en een lange broek. De kinderen geven haar antwoord.  

 



 

 

8 van 28 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-09-2022 

Kindcentrum De Bosvlinder te Hooghalen 

 

Als de kinderen fruit gaan eten wordt het fruit benoemd. "Wat heb ik hier?' Een appel.  

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 

Leren en oefenen (1-4) De beroepskrachten oefenen spelenderwijs in conflicten aangaan en 

oplossen door spelvormen, groepsgesprekken n.a.v. gebeurtenissen of verhalen; aanleren van 

behulpzame rituelen en gebruiken van de groep. 

 

observatie 

Een van de kinderen zit boven op de glijbaan, een ander kind staat op de trap van de glijbaan en 

wil ook glijden. Ze duwt het kind dat bovenaan op de glijbaan zit. De beroepskracht grijpt in en 

legt uit dat ze niet moet gaan duwen maar dat ze moet vragen of het kind wil gaan glijden omdat 

zij dat ook wil. Ze vraagt het netjes.  

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is 

gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch 

beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

Voorschoolse educatie 

In het pedagogisch beleidsplan zijn beschrijvingen opgenomen van de onderwerpen voor 

voorschoolse educatie. Het zijn beschrijvingen van: 

 

− de visie op VE; 

− het volgen en stimuleren van de ontwikkeling, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

− ouderbetrokkenheid; 

− de doorgaande lijn en overdracht naar de basisschool; 

 

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie wordt bevorderd wordt niet beschreven. Ook is onduidelijk hoe de houder uitvoering geeft 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, hoe de uitvoering jaarlijks geëvalueerd wordt, en of het plan zo nodig bij gesteld wordt. 

 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan hoe het aanbod VE is ingericht zodat een kind 

vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar wordt in anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur VE kan 

ontvangen. Het kindercentrum biedt tijdens schoolweken 16 uur per week aan activiteiten die 

gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Echter, de opvang is drie dagen in de week van 8.30 uur - 13.50 

uur. Vanaf 11.30 uur worden de kinderen met een VE-indicatie opgevangen op de KDV-groep. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat hierover beschreven: 

Doelgroepkinderen krijgen tenminste 960 uur gerichte ondersteuning in de periode van 2,5 tot 4 

jaar. Dit organiseren we door op alle locaties van Kits Primair, tijdens de schoolweken, een aanbod 

voorschoolse educatie aan te bieden van 16 uur per week, op 3 ochtenden van 08.30 – 13.50 uur. 

Na de peutergroep (van 8.30 – 11.30 uur) eten de doelgroepkinderen aansluitend samen met de 

andere kinderen op de kinderopvang, waarin met name veel kansen worden aangegrepen om 

interactie te hebben met de kinderen. Voorts is er veel aandacht voor gezond gedrag, gezonde 

voeding en biedt het samen eten veel mogelijkheden om de sociale vaardigheden van de kinderen 
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te versterken. Na de lunch worden veel herhaalde activiteiten uitgevoerd van het VVE-programma 

Uk&Puk. Door te herhalen zien we dat vooral de taalontwikkeling hierdoor een extra stimulans 

krijgt en de doelen eerder worden gerealiseerd.  

Hiermee is het aanbod VE zo ingericht dat een peuter vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar oud is 

in anderhalf jaar tijd minimaal 960 uur VE kan ontvangen. 

 

Er wordt echter gebruik gemaakt van de drie-uurs-regeling en tussen 12.30 en 13.30 afgeweken 

van de het beroepskracht-kind-ratio. Binnen de 960 VE-uren mag niet worden afgeweken van de 

BKR. Hiermee wordt niet voldaan aan de 960 uur. 

 

Het is niet beschreven hoe de houder ervoor zorg draagt dat er volgens het pedagogisch 

beleidsplan gewerkt wordt, of het plan geëvalueerd wordt en of het zo nodig wordt aan gepast.  

 

Het kindercentrum gebruikt Uk en Puk als methode voor VE. Kenmerken van de methode zijn in de 

praktijk terug te zien. Er hangen dagritmekaarten in de groepsruimte en de pop Puk wordt 

betrokken bij activiteiten. Het huidige thema is 'Oef, wat is het warm'. 

 

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Er staan dan minimaal twee VE-beroepskrachten op de 

groep. Als er acht kinderen of minder zijn, staat er één VE-beroepskracht op de groep. Dit blijkt 

ook uit de gecontroleerde roosters en presentielijsten. 

 

Als er VE wordt aangeboden, staan er beroepskrachten op de groep met een geschikte opleiding. 

Daarnaast hebben de gecontroleerde beroepskrachten een geldig VE-certificaat en beheersen het 

Nederlands op niveau 3F. 

 

De houder heeft voor de locatie een opleidingsplan voor VE opgesteld. Het plan beschrijft alleen 

een overzicht van de te volgen opleidingen. In het opleidingsplan staat niet beschreven hoe de 

kennis en vaardigheden van een beroepskracht VE wordt onderhouden. In het plan staat niet een 

planning beschreven. Ook ontbreekt een beschrijving van of en op welke manier het plan wordt 

geëvalueerd en bijgesteld.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden van VE. 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 invulling wordt 

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. 
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(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 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) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) voorschoolse educatie in dienst. 

 

Deze PBM VE wordt ingezet voor de volgende taken: 

a. De ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid en/of 

b. Coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie 

 

De houder heeft op 1 januari van dit jaar de inzet van de uren van de PBM VE bepaald. De 

rekennorm is 10 uur per doelgroeppeuter per jaar. De toezichthouder ziet deze inzet als 

aannemelijk. De houder heeft de inzet in een apart document vastgelegd. 

 

De daadwerkelijke inzet van de PBM VE wordt in 2023 getoetst. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker 

voorschoolse educatie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Plaatsingsoverzicht 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Notulen teamoverleg 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of de beroepskrachten en andere structureel aanwezigen 

een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in het PRK. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en hebben een geldige VOG. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek zijn de diploma’s van de medewerkers beoordeeld. Het gaat om diploma’s 

van beroepskrachten die het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen en de diploma’s van 

beroepskrachten die al langer in dienst zijn en op het moment van inspectie op de groep staan. 

Ook het diploma van de pedagogisch beleidsmedewerker is beoordeeld. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers hebben een geldig diploma. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie was er 1 beroepskracht en 8 kinderen aanwezig. De BKR voldoet op dat 

moment. 

 

De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 36, week 

37 en week 38.  Met hulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of de houder voldoende 

beroepskrachten op de groep inzet. 

 

Uit de steekproef blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen. 

 

Tijdens het onderzoek blijkt dat er op locatie wordt afgeweken.  

Het afwijken van de BKR gebeurt maximaal drie uur per dag en staat beschreven in het werkplan. 

Als er wordt afgeweken van de BKR, zet de houder minimaal de helft van het aantal 

beroepskrachten in dat nodig is. 

Als een beroepskracht alleen op de groep staat op tijden dat er wordt afgeweken van de BKR, is er 

ook een andere volwassene in het kindercentrum aanwezig om de beroepskracht op de groep te 

kunnen helpen. 
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Als een beroepskracht alleen in het kindercentrum mag zijn met het aantal aanwezige kinderen, is 

er een achterwacht geregeld. De achterwacht kan bij onverwachte noodsituaties binnen 15 minuten 

op de locatie aanwezig zijn. De medewerkers weten wie de achterwacht is. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De organisatie heeft een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst. Daarnaast heeft de houder een 

pedagogisch coach in dienst. De ouders en de beroepskrachten zijn via de website op de hoogte 

gebracht van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

De houder laat zien hoe de pedagogisch coach in 2022 wordt ingezet, gebaseerd op het aantal 

LRK-registraties en het aantal beroepskrachten op de locatie. Het minimaal aantal uren inzet is 

bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

 

Daarnaast heeft de houder inzichtelijk gemaakt hoeveel uren coaching de beroepskrachten hebben 

ontvangen en hoeveel uren er aan beleidsontwikkeling zijn besteed in 2021. De berekeningen en 

de totale som aan ureninzet zijn aannemelijk bevonden. 

 

Conclusie:  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden tijdens het onderzoek in een stamgroep opgevangen. Dit blijkt uit de 

gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt 

bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen. 

  

Op de locatie zijn 2 stamgroepen:  

een dagopvanggroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

een peuteropvanggroep bestaat uit maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

  

De houder voldoet niet aan de voorwaarden van vaste beroepskrachten per kind, waarbij gelet 

wordt op de leeftijd van de kinderen: 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar.  

 

Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan. Er is een baby die op twee dagen in de week komt. Op 

dag 1 ziet de baby 3 verschillende beroepskrachten, op dag 2 ziet de baby 4 verschillende en 

andere beroepskrachten. Over 2 dagen ziet de baby 7 verschillende beroepskrachten.  

 

In het pedagogisch beleidsplan staat hierover beschreven:  

Een ‘vast gezicht’ is één van de pedagogisch medewerkers die aanwezig moet zijn als het kind 

aanwezig is. Als het kind aanwezig is, werkt er die dag dus minimaal één vast gezicht van het kind 

op de groep, zodat het kind minimaal één vertrouwd gezicht ziet. Er kunnen meer pedagogisch 
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medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de vaste gezichten. 

Het maximaal aantal vaste gezichten, wordt bepaald per kind en niet op groepsniveau. Zo mag een 

kind van 0 jaar maximaal 2 gezichten toegewezen krijgen. Kits Primair werkt met vaste 

beroepskrachten op vaste dagen.  

 

Dit komt niet overeen met de praktijk.  

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder.   

 

Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.  

Voor week 38 geldt bijvoorbeeld het volgende voor de dagopvanggroep: 

De kinderen die op maandag en donderdag komen zien 7 verschillende beroepskrachten 

De kinderen die op maandag en dinsdag komen zien 5 verschillende beroepskrachten 

De kinderen die op maandag, dinsdag en donderdag komen zien 7 verschillende beroepskrachten 

De kinderen die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komen zien 8 verschillende 

beroepskrachten 

De kinderen die op dinsdag, woensdag en donderdag komen zien 6 verschillende beroepskrachten 

De kinderen die op maandag, woensdag en donderdag komen zien 7 verschillende beroepskrachten 

De kinderen die op dinsdag en vrijdag komen zien 4 verschillende beroepskrachten.  

 

Voor de kinderen die alleen op maandag en woensdag komen is het goed, zijn zien maximaal 3 en 

dezelfde beroepskrachten. 

 

Op de peutergroep staan op de drie ochtenden drie verschillende beroepskrachten. Elke ochtend is 

er een andere beroepskracht aanwezig.  

 

Elk kind heeft een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders. 

Ouders kunnen naar de mentor komen als ze vragen hebben over de ontwikkeling en het 

welbevinden van hun kind. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
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wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Notulen teamoverleg 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Dit beleid beschrijft de risico’s 

van de locatie voor veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. In het beleid is onder 

meer het volgende opgenomen: 

• De grootste risico’s voor veiligheid en gezondheid van kinderen; 

• Het risico op grensoverschrijdend gedrag; 

• Een plan van aanpak voor het beperken van de risico’s; 

• De manier van werken wanneer risico’s zich voordoen; 

• De achterwacht regeling 

Het beleid is echter niet actueel.  

Tijdens het bezoek aan de locatie kwam de ventilatie van het peuterlokaal ter sprake. In het lokaal 

kan niet geventileerd worden, de ramen kunnen niet open. Wel staat de deur open, welke is 

afgeschermd door en traphekje. In de notulen van het werkoverleg is ook terug te lezen dat er niet 

geventileerd kan worden.  

in het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat hierover geen risico beschreven. 

 

Er is een plan van aanpak. Hierin wordt het risico beschreven en de maatregel. Het termijn 

waarbinnen de maatregel wordt genomen staat niet beschreven,  

  

Tijdens de inspectie is er niet altijd een volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

− Op vrijdag 9 september staan er 2 beroepskrachten ingeroosterd op het Kindcentrum, beide 

hebben een ongeldig EHBO-diploma, 

− Op vrijdagochtend 16 september staan er 2 beroepskrachten ingeroosterd op het 

Kindcentrum, beide hebben ongeldig EHBO-diploma, 

− Op dinsdagochtend 20 september staan er 2 beroepskrachten ingeroosterd op het 

Kindcentrum, een van hen heeft een ongeldig diploma en een van hen heeft geen EHBO-

diploma, 

− Op vrijdag 23 september staat er 1 beroepskracht ingeroosterd op het Kindcentrum, zij heeft 

een ongeldig EHBO-diploma.  

 

Als verklaring geeft de houder aan dat de EHBO-aanbieder aangeeft dat zij certificeren voor 1 jaar 

met een uitloop van 3 maanden, maar dat de certificering wettelijk 1 keer per twee jaar voldoende 

is. Echter staat in de voetnoot van het certificaat dat de geldigheid voor 1 jaar is.  

De certificaten van de genoemde beroepskrachten zijn afgegeven op 25 mei 2021 en 10 mei 2021 

en op 7 juni 2021 

Een van de beroepskrachten gaat in november op herhaling, van de anderen is dit niet bekend. 

Diegene zonder EHBO-diploma gaat in januari op cursus.  

  

Conclusie: 

De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Website 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Notulen teamoverleg 
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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 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 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 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 tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 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 

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, 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 invulling wordt 

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) 
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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 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) 

 

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, 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) 
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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 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 EU-

beroepskwalificaties, 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) 

 

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) 
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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 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) 
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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) 

 
 

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 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) 

 

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) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
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wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 
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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) 

 

De houder van een kindercentrum 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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 beroepskracht-

kindratio 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum De Bosvlinder 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030062152 

Aantal kindplaatsen : 24 

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 : Stichting Kindcentra Kits Primair 

Adres houder : Hofstraat 18 

Postcode en plaats : 9411 LB Beilen 

KvK nummer : 65486757 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Buigholt 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Midden-Drenthe 

Adres : Postbus 24 

Postcode en plaats : 9410 AA BEILEN 
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Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 24-10-2022 

Zienswijze houder : 23-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 30-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Pedagogisch klimaat: 

Er wordt een aantal specifieke zaken benoemd die in het pedagogisch beleidsplan niet conform de 

huidige wetgeving zijn beschreven. Al deze punten zijn opgenomen in het locatie-specifieke 

beleidsplan dat is herschreven. Dit plan wordt binnen het KO team besproken en opnieuw 

vastgesteld.  

  

We herkennen dat in de observaties op de groep de beroepskrachten werken volgens het 

pedagogisch beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Dit is zeker 

een kwaliteit van het huidige team beroepskrachten. 

  

Op het gebied van Voorschoolse educatie worden een aantal zaken benoemd die niet als voldoende 

konden worden beoordeeld omdat ze niet goed beschreven zijn. Deze zaken zijn opgepakt. 

  

Op het onderdeel Personeel en groepen worden vijf beoordelingen benoemd. Er zijn vier 

onderdelen met een voldoende beoordeeld. Over het vijfde onderdeel, Stabiliteit van de opvang 

voor kinderen, wordt geconstateerd dat deze niet voldoet aan de getoetste voorwaarden voor 

stabiliteit van de opvang. Hierbij wordt gewezen naar het pedagogisch beleidsplan waarin 

gesproken wordt over o.a. twee vaste gezichten voor een 0-jarig kind. Op de Bosvlinder hebben we 

de afgelopen maanden te maken gehad met een hoog ziekteverzuim. Een aantal medewerkers is 

met langdurig ziekteverlof (geweest) en hierdoor zijn er ook veel vervangers ingezet. Het streven 

was en is hierbij om ook zoveel mogelijk vaste vervangers in te zetten. Dit is deels gelukt en deels 

hebben we “nieuwe” gezichten moeten inzetten. Het doel was altijd om de groep op een 

verantwoorde en toegestane wijze open te houden. Het ziekteverzuim gebruiken we niet als een 

excuus voor het relatief hoge aantal gezichten op de groep maar wel als verklaring. Ondanks het 

feit dat er geen garantie te geven is op gezondheid lijkt het nu qua bezetting weer de goede kant 

op te gaan. Het ziekteverzuim is drastisch gedaald en we werken weer met een vast team op de 

verschillende dagen en groepen. 

  

Op het onderdeel Veiligheid en gezondheid is er gekeken naar het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Er is terecht geconstateerd dat het beleid niet (meer) actueel is. Als voorbeeld 

wordt benoemd dat het ventileren van het peuterlokaal niet optimaal op orde is. Dit risico is 

inderdaad niet beschreven. Dit specifieke beleid wordt opnieuw besproken binnen het teamoverleg 

en geactualiseerd op de geconstateerde gebreken. Het beleid zal dan weer voldoen aan de gestelde 

wettelijke eisen. 

  

Er wordt ook geconstateerd dat er tijdens de inspectie niet altijd een volwassene aanwezig is die 

gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Er wordt aangegeven dat er op 

het certificaat is aangegeven dat de geldigheid een jaar is. Uit een kort (niet representatief) 

onderzoek blijkt dat er twee verschillende werkelijkheden zijn omtrent de geldigheid van een BHV 

certificaat. Vanuit de BHV branche zelf wordt aangegeven dat er jaarlijks een herhaling moet 

plaatsvinden. Vanuit de wetgever wordt gesproken over een periodieke herhaling. Er wordt niet 

over gesproken of dit jaarlijks of tweejaarlijks moet zijn. De reactie van het bedrijf dat voor ons de 

cursussen verzorgt op de vraag over de geldigheid van de diploma’s is als volgt: “Het NIBHV 

certificeert voor 1 jaar, dit met een uitloop van 3 maanden. Echter door de coronamaatregelen ging 

het NIBHV hier ruimhartig mee om. Wettelijk gezien zijn de certificering 1x per 2 jaar voldoende, 

dit los van de eisen die de GGD hier aan stelt. Wij hebben hier geen inspraak in en houden ons aan 

het NIBHV keurmerk.” De cursussen voor deze pedagogisch medewerkers zijn reeds ingepland. 
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Tot slot willen we GGD Drenthe bedanken voor het onderzoeksrapport en de als prettig ervaren 

werkwijze op de dag van inspectie. We kijken in vertrouwen uit naar een komend bezoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 


