
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Kinderdagverblijf IKC Zuidwest (KDV) 

    Cotoneasterstraat 19A 

    8091 TT Wezep 

    Registratienummer 237027768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Oldebroek 

Datum inspectie:   13-02-2023 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 23-02-2023 



 

 

2 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-02-2023 

Kinderdagverblijf IKC Zuidwest te Wezep 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 7 

Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 8 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 8 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 13 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 14 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 14 

Gegevens houder ............................................................................................................ 14 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 14 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 14 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 14 

Planning ........................................................................................................................ 15 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 16 

  



 

 

3 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-02-2023 

Kinderdagverblijf IKC Zuidwest te Wezep 

 

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. 

 

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. 

  

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Oldebroek begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. 

 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf IKC Zuidwest is een integraal kindcentrum. 

In dit centrum zijn twee basisscholen gevestigd (De Meidoorn en De Bron) en locaties voor 

kinderopvang van Stichting Kindcentrum Oldebroek. 

  

Op 2 juni 2022 heeft er een regulier onderzoek plaats gevonden bij twee groepen. 

De beroepskrachten tonen zich betrokken bij hun werk. 

Zowel de houder als de beroepskrachten hebben een coöperatieve houding ten aanzien van de 

inspectie.  

  

Inspectiegeschiedenis 

• Onderzoek voor registratie 20205-10-2020; Het onderzoek heeft geleid tot een positief advies 

om deze locatie op te nemen in het landelijk register kinderopvang.  

• Onderzoek na registratie; 20 -04-2021: aan het domein Voorschoolse educatie wordt aan een 

aantal voorschriften niet voldaan 

  

Huidige bevindingen 

Er wordt volledig voldaan aan alle getoetste kwaliteitsvoorschriften vanuit de Wet Kinderopvang. 

  

De bevindingen zijn te lezen in het rapport. 

   

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 document opgestuurd Concept Werkplan Ikc de Vlinder Versiedatum: 7-10-

2022. In het werkplan komen onder andere de volgende onderdelen voldoende aan bod: 

• Beschrijving van de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen 

worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties. 

• Wennen. 

• Beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van 

het kind 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. 

• Verlaten van de stamgroep. 

• Extra dagdelen. 

• Beschrijving van de taken die stagiairs kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden 

begeleid. 

• Beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 

dagopvang. 

• De drie-uursregeling staat uitgewerkt in het algemeen pedagogisch beleid. 

   

Conclusie  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat aan wettelijke voorschriften is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden. 

De observatie heeft plaats gevonden op een babygroep en een kinderopvang 2-4 jarige. 

  

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): 

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;   

Respectvol contact                                          

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek. 

De kinderen zitten aan tafel en krijgen fruit. Met de meeste kinderen wordt wel een 

gesprekje begonnen. Een kindje is jarig en krijg hiervoor de aandacht, krijgt een muts en er wordt 

een liedje gezongen. 

De baby's op de groep worden ook aan tafel gezet en doen gezellig mee. 

  

Contact/affectie                                                    

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft . 

Een jongen krijgt uitleg waarom hij nu nog even niet mag schilderen, de jongen begrijpt het en dit 

geeft de beroepskracht terug. "straks mag jij, goed dat je even wilt wachten want nu zijn de 

anderen aan de beurt". 

  

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 

Dagprogramma                                                     

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 

ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 

gesprek en leermomenten . 

Er wordt binnen de groep aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de taal. Zo worden er 

woordjes herhaald, maar ook tijdens het voorlezen worden de kinderen actief betrokken; wat zien 

jullie, wat is dit? De dagindeling is per groep ook weergegeven in het beleidsplan en dit wordt 

zoveel mogelijk gevolgd. Duidelijk waarneembaar is dat er om 9.00 uur het tafelmoment is met 

fruit en thee of water. Daarna gaat men een boekje lezen en liedjes zingen. Hierna gaan de jongste 

baby's naar bed. Ook wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft om bv naar bed te gaan.     

  

Conclusie  

De houder biedt verantwoorde dagopvang aan. 

  



 

 

6 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-02-2023 

Kinderdagverblijf IKC Zuidwest te Wezep 

 

Voorschoolse educatie 

 De peuteropvang  werkt volgens de VE (Voorschoolse Educatie) methode Peuterplein. Dit is een 

erkend programma voor Voorschoolse Educatie (VE).  

  

Het volgende wordt beschreven: 

• Er is voor peuterplein gekozen omdat deze methode aansluit bij de scholen. Beschreven staat 

onder andere: "Elk kind heeft zijn of haar eigen ontwikkel doelen. Samen met ouder, verzorger 

wordt bepaald waar het extra hulp bij nodig heeft." 

• De ontwikkeling wordt gestimuleerd: Herhaling van het aanbod, en het aanbieden van extra 

aandacht door pm-er aan een individueel kind of klein groepje peuters. 

• De inrichting zoals de speelhoeken is afgestemd op het thema. 

• Overdracht ko en school: Er is sprake van een warme overdracht. Twee observaties binnen het 

kindvolgsysteem van de SKO, dit wordt besproken met ouders en na toestemming 

overgedragen naar school. 

• De ouders krijgen bij elk nieuw thema een informatiebrief met onder andere een woordenlijst. 

De beroepskracht vertelt bij doelgroep kinderen te werken met stimuleringsplannen, hoe dit 

eruitziet en hoe hiermee wordt gewerkt.  

 

De beroepskrachten op de peutergroep de Blauwe vlinder hebben beide een ve-certificaat. 

  

Conclusie 

Er wordt aan alle gestelde voorwaarden voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Voor het KDV zijn er 5 VVE kinderen. 

De kinderen krijgen elk 10 uur per extra ondersteuning. 

De pedagogisch beleidsmedewerker wordt in totaal 50 uur voor ontwikkeling en implementatie 

beleid ingezet op deze groep. 

De houder geeft aan dat de beroepskrachten 53 uur voor coaching krijgen. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Plaatsingsoverzicht 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Beleid voorschoolse educatie 

• Certificaten 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. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is onderzocht.    

  

De aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder. Daarbij zijn de 

verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd. 

  

Conclusie 

Uit de steekproef is gebleken dat de houder zorg draagt voor het voldoen aan de voorschriften met 

betrekking tot de verklaring omtrent gedrag en het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Tijdens de inspectie zijn er diverse diploma's ingezien. 

Van deze beroepskrachten zijn allen in het bezit van een getuigschrift van een passende opleiding 

conform cao-kinderopvang. 

  

De houder heeft de functie pedagogisch beleidsmedewerker gesplitst. Er is 1 persoon aangesteld 

als pedagogisch coach en er zijn 3 personen die taken vervullen in het kader van de pedagogisch 

beleidsmedewerker.  

  

De pedagogisch coach is in het bezit van het diploma HBO Sociaal Pedagogische hulpverlening.  

Dit diploma kwalificeert voor deze functie. 

  

De medewerkers die taken vervullen in het kader van de pedagogisch beleidsmedewerker moeten 

vanuit het functieprofiel een hbo-werk- en denkniveau hebben. Het is aan de houder om te bepalen 

of de medewerkers geschikt zijn voor deze functie en dit wordt derhalve dan ook niet beoordeeld. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de opleidingseisen. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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, 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) 
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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 ontwikkeling van 

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

afgestemd. 

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

 

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

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

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

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

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

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

 

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

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

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

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

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

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

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

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

 

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

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

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

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

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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) 
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

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

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

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

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

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

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

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) 
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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 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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf IKC Zuidwest 

Website : http://www.skgo.nl 

Aantal kindplaatsen : 28 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldebroek 

Adres : Postbus 2 

Postcode en plaats : 8096 ZG OLDEBROEK 
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Planning 

Datum inspectie : 13-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 21-02-2023 

Zienswijze houder : 23-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 23-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 28-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wederom zijn we erg blij met geen handhaving voor deze locatie. Wij zullen ook dit jaar weer ons 

uiterste best doen om de kwaliteit te houden zoals deze is.  

Onze dank voor het positieve inspectierapport. We zullen ons uiterste best blijven doen om de 

kwaliteit te waarborgen.  

  

 

 

 

 

 

 

 


