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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op donderdag 25 maart 2021 is dagopvang SKO Dwerguilen (KDV) van Stichting Kindcentrum
Oldebroek in opdracht van de gemeente Oldebroek bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis
van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de
dagelijkse praktijk.
Aangezien dit een locatie betreft die wordt gesubsidieerd voor voorschoolse educatie, worden ook
de kwaliteitsvoorschriften op dit domein ook meegenomen in dit inspectie-onderzoek.
Het inspectiebezoek is aangekondigd in verband met Covid-19 en de maatregelen daaromtrent.
De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd is op de maatregelen omtrent Covid-19 afgestemd.

Beschouwing
KDV (kinderdagverblijf) Dwerguilen maakt onderdeel uit van Stichting Kindcentrum Oldebroek.
Deze kinderopvangorganisatie heeft diverse kindercentra in de gemeente Oldebroek, zowel
reguliere dagopvang als peuteropvang als locaties voor buitenschoolse opvang.
Deze peuteropvang is gelegen in een kindercentrum, waar zowel dagopvang voor 0-4 jarigen,
peuteropvang en buitenschoolse opvang wordt geboden. Het is gelegen binnen de katholieke brede
school de Uilenhorst. In de groepsruimte is een keukenblok aanwezig. Daarnaast zijn er twee
aparte slaapkamers en is er een verschoonruimte met kindertoiletten. De buitenspeelruimte is
aangrenzend.
Zowel de beroepskrachten op de locatie als de houder hebben zich coöperatief getoond bij de
uitvoering van deze inspectie.
Inspectiegeschiedenis
2017
Tijdens de inspectie op 11-9-2017 is er een tekortkoming geconstateerd in het domein 'Personeel
en groepen'.
Bij het nader onderzoek 1-03-2018 is geconcludeerd dat herstel is doorgevoerd.
2018
Tijdens de inspectie op 3-7-2018 is er een tekortkoming geconstateerd in het domein Pedagogisch
Klimaat'.
2019
Op 16-04-2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden in combinatie met een nader
onderzoek. Bij dit onderzoek is naar voren gekomen dat aan alle onderzochte wettelijke
voorschriften is voldaan.
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2020
In 2020 heeft er ten gevolge van de landelijke maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen
te gaan, geen inspectie plaatsgevonden.
Huidige bevindingen
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat aan alle onderzochte wettelijke voorschriften wordt
voldaan.
Verdere toelichting is in het rapport te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan/werkplan. Uit de observatie en het
gesprek met de beroepskracht blijkt dat de houder er zorg voor draagt dat in de dagopvang
conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
De situatie tijdens de inspectie
Tijdens de inspectie zijn er 10 kinderen en 2 beroepskrachten. De inspectie heeft plaatsgevonden
in de ochtend.
De
•
•
•

volgende momenten zijn geobserveerd:
Eetmoment aan tafel
Feestje in de kring
Verschonen

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden.
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien:
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden;
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat
kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
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4.

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.

Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Kinderen kunnen zich emotioneel veilig en geborgen voelen;
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Respectvol contact
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voorgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of de
vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Zowel bij het tafelmoment als in het kringmoment zijn er gesprekjes tussen beroepskrachten en
kinderen. De beroepskrachten sluiten aan op de situatie. Bij het eetmoment vraagt de
beroepskracht: "Vind jij je mandarijntje niet lekker?". Het kind geeft aan van niet. De
beroepskracht geeft aan het kind aan dat ze het mandarijnstukje in het bakje mag doen en dat het
straks wordt opgeruimd.
De andere beroepskracht komt met de lege bekers aanzetten. Een kind zegt dat het de rode beker
wil. De beroepskracht pakt de beker uit de stapel en laat de beker apart zien. De beroepskracht
zegt: "De beker lijkt wel rood. Maar het is......" Het kind zegt: "Oranje."
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Contact/affectie
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten 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.
Een kind heeft de beker drinken omgegooid. De beroepskracht ziet dit en zegt: "O jee."
De beroepskracht ziet dat de broek nat is en het t-shirt en benoemt dit aan het kind. "Doen we
even wat anders aan, dit zit niet zo fijn." Bij het aandoen van droge kleren, heeft de beroepskracht
een gesprekje over wat er was gebeurd met het drinken.
Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
Voorspelbaarheid
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de
situatie is inzichtelijk.
Een jong kind is moe en is aan het jengelen. De beroepskracht benoemt tegen het kind dat het zo
het speentje krijgt en dat het kind daarna naar bed gaat.
Conclusie
De houder biedt verantwoorde dagopvang door ervoor zorg te dragen dat:
•
Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
•
Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
•
Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden;
•
Kinderen worden gestimuleerd om respectvol om te gaan met anderen en actief te participeren
in de maatschappij.
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Voorschoolse educatie
Voor de inhoudelijke beoordeling van de voorschriften die in het pedagogisch beleid beschreven
dienen te zijn, zijn drie documenten van belang:
•
Stichting Kindcentrum Oldebroek, Pedagogisch beleid 2021
•
Werkplan, locatie Dwerguilen, versiedatum 30-3-2021
•
VE beleid Stichting Kindcentrum, versie 2021
De houder heeft aangegeven dat het VE beleid als bijlage wordt meegestuurd bij het werkplan
omdat dit een apart document is. In het werkplan Dwerguilen wordt verwezen naar dit VE beleid.
Ook in het pedagogisch beleid wordt dit VE-beleid benoemd.
Voorschriften beschreven in het pedagogisch beleid
De houder beschrijft in het pedagogisch beleid de verplichte voorschriften in voldoende mate,
onder andere:
•
de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd;
•
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
•
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;
•
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.
Uitvoering geven aan pedagogisch beleid
Beschreven over het aanbod voorschoolse educatie staat het volgende:
"Het kind komt vier ochtenden per week, vier uur per ochtend wat maakt dat een kind 16 uur in de
week extra hulp krijgt. Kijkend naar de anderhalf jaar (60 schoolweken) dat een kind (gemiddeld)
gebruik maakt van de voorschoolse educatie, krijgt het kind dus 960 uur hulp op het gebied waar
het kind nodig heeft."
Er wordt gewerkt met Raai de kraai en de dagritmekaarten van Peuterplein hangen aan de muur.
Bij de inspectie is aangegeven dat er momenteel geen doelgroep-kinderen worden opgevangen. De
beroepskrachten vertellen met thema's te werken. Momenteel betreft dit het thema Pasen. De
thematafel is te zien in de groepsruimte. Ook hangen er knutselwerkjes in het kader van dit
thema.
De beroepskracht heeft verteld welke activiteiten er zijn uitgevoerd en/of in de planning zijn in het
kader van dit thema, zoals eieren zoeken, knutselen, spelletjes doen, het versieren van
paastakken.
De beroepskracht vertelt dat er elke dag een activiteit wordt aangeboden. De ouders krijgen bij elk
nieuw thema een informatiebrief met onder andere een woordenlijst. De beroepskracht vertelt bij
doelgroepkinderen te werken met stimuleringsplannen, hoe dit eruitziet en hoe hiermee wordt
gewerkt.
Programma voorschoolse educatie
KDV Dwerguilen werkt volgens de VE (Voorschoolse Educatie) methode Peuterplein. Dit is een
erkend programma voor Voorschoolse Educatie (VE).
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Groepsgrootte en aantal beroepskrachten op de groep
Tijdens de inspectie op 25 maart 2021 zijn er twee beroepskrachten voorschoolse educatie voor 10
kinderen. De groepsgrootte is maximaal 16. Zowel de groepsgrootte als de beroepskracht-kindratio voldoen hiermee.
Kwalificaties beroepskrachten VE
Er zijn vier beroepskrachten voorschoolse educatie. De vier beroepskrachten voorschoolse educatie
zijn in het bezit van een getuigschrift conform cao kinderopvang/sociaal werk, waarbij één van de
beroepskrachten onder de overgangsregeling valt. Alle vier beroepskrachten zijn gekwalificeerd
voor de taaleis. Drie beroepskrachten in het bezit van een certificaat voorschoolse educatie die
hiervoor kwalificeert.
Met betrekking tot de vierde beroepskracht wordt aangegeven dat in de MBO-opleiding,
gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4, veel aandacht aan VE is gegeven en dat dit
voldoet. De houder heeft dit vanuit de opleider aangegeven. Op navraag bij het landelijk centrum
toezicht kinderopvang wordt aangegeven dat OCW dit officieel nog moet bekrachtigen. Het is aan
de houder om aan te tonen dat de beroepskracht voldoet. Middels aangeleverd stuk en de
telefonische toelichting is het aannemelijk dat dit diploma voor VE gaat voldoen.
Scholingsplan
De houder heeft het scholingsplan 2021 doen toekomen. Voor deze locatie wordt het inzetten van
pedagogisch coach en VE-coördinator benoemd. Voor alle locaties wordt het doorzetten van de
ouderbetrokkenheid ontwikkeling benoemd. Daarnaast wordt voor deze locatie specifiek
beschreven dat elke beroepskracht eigen VE coaching krijgt.
Conclusie
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Presentielijsten (week 11 en 12)
Personeelsrooster (week 11 en 12)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie
Stichting Kindcentrum Oldebroek, Pedagogisch beleid 2021
Werkplan, locatie Dwerguilen, versiedatum 30-3-2021
VE beleid Stichting Kindcentrum, versie 2021
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De twee beroepskrachten die aanwezig zijn tijdens de inspectie zijn ingeschreven en gekoppeld aan
de houder van dit kindercentrum. Tevens is de derde vaste beroepskracht van deze locatie
ingeschreven en gekoppeld aan de houder van dit kindercentrum.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften omtrent verklaringen omtrent gedrag en het
personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Pedagogisch medewerker
De drie vaste beroepskrachten op deze locatie beschikken over de volgende diploma's:
•
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4
•
Sociaal Pedagogisch Werk, niveau 3
•
MDGO-AW
Het laatstgenoemde diploma's is niet meer opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang voor het kinderdagverblijf, Deze beroepskracht valt onder de overgangsregeling.
In de oude cao werd met dit diploma wel voldaan.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie op donderdag 25 maart zijn er twee beroepskrachten aanwezig en 10
kinderen.
De
•
•
•
•

volgende hoeveelheid kinderen is aanwezig in de leeftijdscategorieën:
1 kind van 0 jaar
4 kinderen van 1 jaar
2 kinderen van 2 jaar
3 kinderen van 3 jaar

De houder heeft op verzoek de kindlijsten en personeelroosters van week 11 en 12 doen
toekomen. ook hieruit is op te maken dat de houder voldoende personeel in zet in relatie tot het
aantal aanwezige kinderen met bijbehorende leeftijden.
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Conclusie
Er worden voldoende beroepskrachten in gezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is sprake van opvang in stamgroep:
•
Er is 1 vaste ruimte waar de kinderen worden opgevangen.
•
De groep bestaat uit een vaste groep kinderen.
•
Aan de groep kinderen zijn vaste beroepskrachten gekoppeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 11 en 12)
Personeelsrooster (week 11 en 12)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein wordt bij dit jaarlijks onderzoek alleen gekeken of de houder ervoor zorgdraagt
dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Hieronder volgt de bevinding en de beoordeling hierover.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het pedagogisch werkplan, locatie Dwerguilen wordt het volgende beleid beschreven ten aanzien
van EHBO/BHV: "De PM'ers zijn geschoold in BHV en EHBO."
Uit de aangeleverde documenten van de houder blijkt dat dit beleid wordt gevoerd.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een certificaat van het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening, Eerste hulp bij werken met kinderen. Deze certificaten zijn ten tijde van de
inspectie geldig.
Conclusie
De houder draagt er zorg voor dat er altijd een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor
het verlenen van EHBO.

Gebruikte bronnen
•
•
•

EHBO-certificaten
Personeelsrooster (week 11 en 12)
Pedagogisch werkplan (Locatie Dwerguilen, versiedatum 30-3-2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet kinderopvang)
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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 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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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 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 )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
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- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet 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 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 )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: S.K.O. Dwerguilen

Website

: http://www.skgo.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000021365121

Aantal kindplaatsen

: 12

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 Kindcentrum Oldebroek

Adres houder

: Wolthuisweg 5

Postcode en plaats

: 8091 EB Wezep

Website

: www.skgo.nl

KvK nummer

: 41035874

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mw. T. Dudok van Heel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oldebroek

Adres

: Postbus 2

Postcode en plaats

: 8096 ZG OLDEBROEK
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Planning
Datum inspectie

: 25-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 19-04-2021

Zienswijze houder

: 21-04-2021

Vaststelling inspectierapport

: 22-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 22-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 28-04-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn wederom blij met het behaalde resultaat van geen handhaving. Wij doen ons uiterste best
om aan de kwaliteitseisen die de wet stelt, te blijven voldoen.
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