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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld,
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk, aangevuld met het domein Veiligheid en gezondheid.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) Bommel de Beer is gevestigd aan de Goorsestraat 2 te Hengevelde. De
houder heeft op deze locatie ook een buitenschoolse opvang gevestigd (BSO Het Berenbos).
Volgens het Landelijk Register Kinderopvang heeft deze locatie 39 kindplaatsen.
Het kinderdagverblijf heeft op dit moment twee stamgroepen: Knorretjes en Honingbijtjes. In de
stamgroep Knorretje worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. De peutergroep
Honingbijtjes vangt kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op. In de peutergroep biedt de houder
voor- en vroegschoolse educatie aan.
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 (op aanvraag vanaf
7:00 uur) tot 18:00 uur.
De peutergroep is geopend van 8:30 tot 11:30 uur. Er is een mogelijkheid tot verlengde opvang tot
13:00 uur.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden.







Op 17 mei 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is niet
aan de volgende voorwaarden voldaan: 'voorschoolse educatie', 'ouderrecht' en 'opvang in
groepen'.
Op 8 november 2016 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan
de gestelde voorwaarden voldaan.
Op 11 mei 2017 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is niet
aan de volgende voorwaarden voldaan: het 'pedagogisch beleid' en 'opvang in groepen'.
Op 4 september 2017 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan
de gestelde voorwaarden voldaan.
Op 12 juni 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is niet
aan de volgende voorwaarde voldaan: het 'pedagogisch beleid'.
Op 30 oktober 2018 heeft een nadere onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan
de gestelde voorwaarden voldaan.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek heeft de houder, na herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Herstelaanbod

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.

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. De
houder doet dit door onder andere het beleidsplan op teamvergaderingen te bespreken. Daarnaast
is de houder zelf werkzaam op de groep.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.

Pedagogische praktijk
Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt
beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015, GGD GHOR).
Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd. Daarna volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie.
Emotionele Veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat 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.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij speelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. De toezichthouder heeft tijdens het bezoek
meerdere voorbeelden gezien. Een kind is aan het spelen in de keukenhoek. De beroepskracht gaat
bij het kind zitten en speelt mee met het fantasiespel van het kind door bijvoorbeeld te vragen:
"Heb je ook broccoli voor mij?" De beroepskracht betrekt de kinderen die erbij komen staan door
aan de kinderen te vragen of zij ook broccoli willen eten. Een kind antwoordt dat zij thee wil. De
beroepskracht neemt het kind op haar schoot en zegt: "Heb je een kopje thee voor X?"
Als de kinderen aan tafel gaan zegt de beroepskracht tegen een jonger kind: "Dan doe ik jou nu
even een slabbertje om." Tegen de jongere kinderen die een washandje krijgen om hun handen te
wassen, zegt de beroepskracht: "Jullie mogen de handen wassen met het washandje. Goed zo!"
Tegen de oudere kinderen zegt zij: "Jullie hebben de handen al onder de kraan gewassen, grote
kinderen zijn jullie."
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de 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.
4 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-10-2019
Bommel de Beer te Hengevelde

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gemaakt. Het thema is 'Herfst'. De groepsruimte laat dit duidelijk zien. Er hangt divers
decoratiemateriaal en ook de tentoongestelde werkjes van de kinderen hebben betrekking op het
huidige thema. In het interview vertelt de beroepskracht dat elk kind bij de start op het
kinderdagverblijf een plakboek krijgt waar in de loop van de jaren de werkjes van het kind worden
verzameld. De beroepskracht laat een plakboek zien van een kind. Het kind is die dag voor het
laatst op het kinderdagverblijf. Het plakboek is mooi verpakt en voorzien van een diploma en een
bellenblazer.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Observatie
De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Een
beroepskracht die een kind verschoont benoemt haar handelingen door bijvoorbeeld te zeggen:
"Nu doe ik je broek uit en dan je sokjes". Zij maakt contact door tegen het kind te praten en te
lachen. Het moment wordt benut voor het maken van persoonlijk contact.
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat de 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.
De kinderen zijn deel van de groep.
Observatie
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen
onderling aan, door zowel te luisteren als te praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan
de inhoud en voortgang van het gesprek. De kinderen zitten aan tafel voor een gezamenlijke
broodmaaltijd. Voordat er gegeten wordt, zingen de kinderen samen een liedje. Vragen, reacties of
opmerkingen van kinderen worden benut om een dialoog of een groepsgesprek te starten. Een kind
heeft die week een wenochtend op school gehad. Er ontstaat een gesprekje met de kinderen over
wie er naar de basisschool gaat, welke kinderen er al op school zitten en hoe de juf heet. De sfeer
is ontspannen. Elk kind krijgt de mogelijkheid om iets te vertellen.
Overdracht normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat de 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.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Observatie
De beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen,
zoals collega's en ouders. Zij gaan respectvol om met collega's en ouders, zijn vriendelijk, luisteren
en tonen begrip en betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en
vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en
omgangsvormen. Ouders worden tijdens het ophalen actief door de
beroepskracht aangesproken. De beroepskracht vertelt hoe de ochtend is verlopen en of er
eventuele bijzonderheden zijn gebeurd. Ook van de kinderen neemt zij afzonderlijk afscheid.
Conclusie
De voorwaarde behorend bij verantwoorde kinderopvang wordt voldoende gewaarborgd.

Voorschoolse educatie
KDV Bommel de Beer is een locatie waar voorschoolse educatie wordt aangeboden.
Kinderen met een VVE-indicatie krijgen 12 uur VVE aangeboden. De houder gebruikt hiervoor het
programma Uk en Puk, waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling
gestimuleerd wordt op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Op de dag van de inspectie zijn in de peutergroep Honingbijtjes 7 kinderen aanwezig, waarvan 2
kinderen met een VVE-indicatie. De kinderen worden door een beroepskracht begeleid. De
groepsgrootte op deze locatie is ten hoogste acht feitelijk aanwezige kinderen.
De beroepskrachten die op de peutergroep werkzaam zijn beschikken over een geldige
beroepskwalificatie en een geldig VVE-certificaat. De beroepskrachten zijn in het bezit van een
geldig 3F-certificaat op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen.
De houder beschrijft in zijn pedagogisch beleidsplan en VVE-werkplan (en aanvullende
documenten) de volgende onderwerpen:





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 wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie;
de wijze waarop de houder de uitvoering jaarlijks evalueert, en het plan zo nodig aan de hand
hiervan bijstelt.

In het pedagogisch beleidsplan is het volgende onvoldoende concreet en toetsbaar beschreven:




de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie.

De toezichthouder heeft de houder hiervoor een herstelaanbod aangeboden en de houder de
mogelijkheid geboden om binnen een hersteltermijn van vier weken het pedagogisch beleidsplan
aan te passen.
Opleidingsplan
De houder heeft een VVE-opleidingsplan. Het VVE-opleidingsplan brengt onvoldoende tot
uitdrukking op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie
worden onderhouden.
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod aangeboden en de mogelijkheid geboden om
binnen een hersteltermijn van vier weken het opleidingsplan aan te passen.
Voortgang
De houder heeft binnen de gehanteerde termijn een pedagogisch beleidsplan en opleidingsplan
overgelegd. Zowel het pedagogisch beleidsplan als het opleidingsplan voldoen na het herstelaanbod
aan de wettelijke vereisten.
Conclusie
De houder voldoet na het herstelaanbod aan de getoetste voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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)
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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
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, 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, 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)
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. S. Veehof)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2019-2021)
Pedagogisch beleidsplan VVE – Peutergroep De Honingbijtjes (oktober 2019)

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen van het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toezichthouder heeft tijdens het vorig jaarlijks onderzoek gecontroleerd of de vaste
beroepskrachten geregistreerd en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang. Sindsdien
is er een nieuwe beroepskracht in dienst getreden. Deze beroepskracht is ook geregistreerd en
gekoppeld in het personenregister.
Er is geen stagiaire werkzaam op deze locatie.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

Opleidingseisen
De toezichthouder heeft tijdens het vorig jaarlijkse onderzoek de diploma's van de beroepskrachten
die op deze locatie worden ingezet, ingezien en beoordeeld. Sindsdien is er een nieuwe
beroepskracht in dienst getreden. Haar diploma heeft de toezichthouder ingezien en beoordeeld.
Het diploma van de pedagogisch coach is door de toezichthouder ingezien en beoordeeld.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 1
ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen
de brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er in de peutergroep Honingbijtjes 7 kinderen aanwezig met
1 beroepskracht.
In de groep Knorretjes (0 tot 4 jarigen) zijn 5 kinderen (van 1 jaar en ouder) aanwezig met 1
beroepskracht.
Een steekproef uit de presentielijsten en personeelsroosters van de weken 37, 38 en 39 laat geen
afwijkingen zien.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt op het moment van inspectie in de volgende stamgroepen plaats:



groep Knorretjes (0 tot 4 jaar);
peutergroep Honingbijtjes (2 tot 4 jaar).

Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. S. Veehof)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Presentielijsten (week 37, 38 en 39)
Personeelsrooster (week 37, 38 en 39)

Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per
aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op
basis van de wettelijke criteria.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder vastgestelde meldcode bevat een stappenplan met een omschrijving van de
stappen voor het omgaan door het personeel met signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling.
De wetgeving waarin de eisen van de meldcode zijn vastgelegd, is per 1 januari 2019 gewijzigd.
Vanaf dat moment is het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader
stelt het personeel in staat om te beoordelen of er sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld
of ernstige kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is
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aangewezen. Het personeel kan het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling, afwegen.
Dit afwegingskader is in het stappenplan van de meldcode opgenomen.
Alle beroepskrachten hebben in april 2019 een cursus 'Vernieuwde Meldcode Huiselijk geweld &
Kindermishandeling' gevolgd. Tijdens teamvergaderingen is ook aandacht besteed aan de
(gewijzigde) meldcode. Uit het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat het
wenselijk is dat bijvoorbeeld in de groepsruimte, op een voor de beroepskrachten zichtbare
plek, een schema met daarop het afwegingskader weergegeven, wordt opgehangen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Gebruikte bronnen



Interview (aanwezige beroepskrachten)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (opgesteld door Brancheorganisatie
Kinderopvang - juni 2018)
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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, 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)
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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)
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 wordt vormgegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f 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)
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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 en cao Sociaal Werk.
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)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Bommel de Beer
http://www.bommeldebeer.nl
000041389573
39
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
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Sandra Berendina Maria Veehof Vaanhold
: 73340278
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK Enschede
053-4876700
Nicole Huitink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Hof van Twente
: Postbus 54
: 7470AB GOOR

:
:
:
:
:
:

01-10-2019
18-11-2019
02-12-2019
03-12-2019
10-12-2019
10-12-2019

: 24-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Hierbij de zienswijze voor Kinderdagverblijf Bommel de Beer:
In ons pedagogisch beleidsplan zouden een aantal regels te onduidelijk, en of niet compleet,
omschreven zijn.
Wij gaan in ons pedagogisch beleidsplan er vanuit dat het voor ouders en pedagogische
medewerkers duidelijk is.
Bij het punt van : de houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan de wijze waarop ontwikkeling
van het kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal -emotionele ontwikkeling, heb ik wel een aantekening.
Het is namelijk zo dat wij met de leerwijze Uk& Puk werken. Deze leerwijze bevatten hierbij alle 4
bovengenoemde ontwikkelingen. Vandaar dat wij dit niet uitgebreider hebben omschreven omdat
deze manier van leerwijze alles bevat.
De toezichthouder zag het graag breder en duidelijker uitgelegd.
Ook werd hierin de inrichting van de ruimte mee genomen . Wij hadden al wel omschreven dat we
met verschillende speelhoeken de groep hadden ingedeeld. Maar ook dit zag de toezichthouder
graag duidelijker omschreven.
Vandaar dat we hebben besloten om voor de duidelijkheid bij het toetsen van deze regels een
apart VVE pedagogisch beleidsplan op te zetten.
Even over het opleidingsplan.
Bij de vorige inspectie ( 2018) is dit zelfde geschreven opleidingsplan ook meegenomen.Bij deze
inspectie zijn er toen geen opmerkingen geplaatst dat er onvoldoende kennis en vaardigheden in
beschreven stonden.
Vandaar dat we hebben besloten om voor de duidelijkheid bij het toetsen van deze regels een
apart opleidingsplan op te zetten.
Door deze 2 nieuwe beleid en opleidingsplannen voldoen we weer aan alle kwaliteitseis(en) .
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