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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 dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
(en de inspectiegeschiedenis) , volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.

Feiten van het kindercentrum
Kinderopvang Villa Pip, een kleinschalig kindercentrum, is gevestigd aan de Prinses Margrietlaan te
Angerlo.
Op het kindercentrum wordt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aangeboden.
De opvang vindt plaats in twee groepen. In één groep worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar worden opgevangen, in de andere groep worden kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar
(gecombineerde groep) opgevangen. 's Ochtends zal de groep bestaan uit kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar (peutergroep), 's middags zullen er ook kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar
opgevangen worden. Op de peutergroep wordt sind augustus 2019 vroeg- en voorschoolse
educatie aangeboden, gedurende 40 weken per jaar.
Het kindercentrum wordt gerund door twee houders. Eén van de houders werkt tevens als
beroepskracht, de andere houder is ook werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker en coach.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2017, 2018 en 2019 zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Daarnaast heeft er in 2019 een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in het kader van
Voorschoolse Educatie (VE).
Bevindingen op hoofdlijnen
Het inspectiebezoek is op prettige en ontspannen wijze verlopen. De toezichthouder werd gastvrij
ontvangen. Tijdens het inspectiebezoek was er een duidelijk beeld van de praktijk. De houders
waren ten tijde van het inspectiebezoek op vakantie, zij hebben de benodigde informatie later per
mail toegestuurd. Er werd een tekortkoming geconstateerd op het domein voorschoolse
educatie. Zie hiervoor de toelichting in dit inspectierapport.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat men bij KDV Villa Pip niet geheel voldoet aan de gestelde
voorwaarden van de Wet kinderopvang horende bij dit jaarlijks onderzoek.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. Op basis van de inhoud van het
pedagogisch beleidsplan van de houder, is de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, waarin het binnen de organisatie geldende
beleid staat.
Uit de observatie kwam naar voren dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van en handelen naar
het pedagogisch beleid.

Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde.
Pedagogische praktijk
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):

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;

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;

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;

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.
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit
veldinstrument worden cursief weergegeven.
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Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven.
Feiten
De observatie vond plaats op beide groepen plaats. Er werd geobserveerd tijdens vrijspelen en de
kringactiviteit.

Indicator
Structuur en flexibiliteit
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene
situaties of uitloop van geplande activiteiten.
In de praktijk
De dag heeft een duidelijke structuur. De kinderen zijn zichtbaar bekend met de structuur en de
volgorde van het dagschema. Wanneer na het vrij spelen het opruimliedje wordt opgezet, weten de
kinderen dat zij gaan opruimen. Als de kinderen samen met de beroepskrachten alles hebben
opgeruimd, pakken zij een stoeltje om in de kring te gaan zitten. Een nieuw kindje moet nog een
beetje wennen aan de kring. De beroepskrachten laten het kind hierin zijn eigen tempo bepalen en
lieten hem aan de zijlijn meekijken. Op een gegeven moment ging het kind uit eigen beweging in
de kring zitten en nam deel aan de activiteiten.

Indicator
Doelgericht aanbod
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans,
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te
ontdekken.
De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en rollenspel,
tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel.

In de praktijk
Het thema is kunst. Bij de peuters trekt de beroepskracht een stofjas met verfvlekken aan. In haar
ene hand heeft ze een kwast, in de andere hand een bak met verschillende kleuren verf. Ze betrekt
de kinderen bij haar spel. Zo vraagt zij bijvoorbeeld wat er op haar jas zit, wat ze in haar hand
heeft en welke kleuren verf ze heeft. De kinderen reageren enthousiast. Ze mogen gezamenlijk een
schilderij maken. Alle kinderen komen aan de beurt. Op de verticale groep mogen de kinderen ook
schilderen. De kleinere kinderen worden met de kinderstoel voor de ezel gezet. Waar nodig stuurt
de beroepskracht bij. De kinderen gaan met de kwast over het papier maar voelen ook aan de
kwast en ervaren de structuur van de verf. De kinderen hebben zichtbaar plezier.

Conclusie
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch
beleidsplan.
Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden.
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Voorschoolse educatie
Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is
op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en
voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis.
Met ingang van 1 juli 2018 is een artikel toegevoegd aan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie, onderdeel van de Wet kinderopvang waar de houder aan moet voldoen.
Deze nieuwe (extra) basisvoorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de uitvoering
voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan.
Het kinderdagverblijf werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse
Educatie programma 'Startblokken en basisontwikkeling'.
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er activiteiten worden
aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is onder andere
gezien dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd wordt op
het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De toezichthouder kon
de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk herkennen conform het
Pedagogisch Beleidsplan.
De groepsruimte bevat meerdere afgebakende speelhoeken met in ieder geval een huishoek en
een themahoek zoals de methode Startblokken voorschrijft. Het thema ten tijde van het
inspectiebezoek is 'kunst'.

Inhoud pedagogisch beleid
De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan informatie over haar visie op voorschoolse
educatie en de uitvoering hiervan beschreven.
Onder andere worden onderstaande onderwerpen beschreven;

de visie op voorschoolse educatie

de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd

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- en
vroegschoolse educatie.

De peutergroep is 5 ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Kinderen met een VE indicatie
zullen 40 weken per jaar, 4 ochtenden van 4 uur per week afnemen. Hierdoor is het aanbod
voorschoolse educatie 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.

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De verhouding
tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt
ten minste één beroepskracht per acht kinderen. Ten tijde van de inspectie zijn er in totaal 12
kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig.
De houder heeft een opleidingsplan voor het jaar 2020 opgesteld waarin staat beschreven op welke
wijze de beroepskrachten hun kennis met betrekking tot VVE in stand houden.
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Vijf beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen:

Zij zijn in het bezit van een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Zij zijn in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie.

Zij beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Ten tijde van de inspectie werd een beroepskracht ingezet die niet geheel voldeed aan de eisen,
namelijk:

Zij is niet in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie.

Het is niet aantoonbaar dat zij ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen beheerst.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de gestelde voorwaarden.

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










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskracht)
Observatie(s)
Website (www.villa-pip.nl)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (augustus 2020)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (Versie (startend vanaf juli 2018); 8-2020)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op registratie in het
Personenregister kinderopvang.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van observaties.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Van 10 beroepskrachten,de pedagogisch beleidsmedewerker en 3 vrijwilligers is getoetst of zij
staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de houder aan zijn organisatie
zijn gekoppeld.

Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Opleidingseisen
Van 10 beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker is het diploma ingezien. Zij
beschikken allen over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op de dag van het onderzoek worden er op beide groepen voldoende beroepskrachten ingezet in
verhouding met het aantal en de leeftijd van de aanwezige kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens over 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond
hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid
beoordeeld, gesplitst in uren voor beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. Uit de
urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan:

De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.

De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor
beroepskrachten en ouders.

De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren.

Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
Uit gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een
pedagogisch beleidsmedewerker in 2019. Zo vertelde de beroepskrachten dat zij allemaal een
eigen coachingsmap hebben met daarin de persoonlijke leerdoelen. Er vinden zowel
coachingsgesprekken plaats als coaching on the job. De coach is regelmatig op de groep aanwezig.
Zo kunnen de beroepskrachten bij de coach aangeven als zij ergens tegenaan lopen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
10 van 19
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-08-2020
Kinderopvang Villa Pip (KDV) te Angerlo

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in 2 stamgroepen.

naam groep
Villa Pip
Pip Kidz

aantal kinderen
16
16

leeftijdsopbouw
0 tot 4 jaar
2 tot 13 jaar

Toelichting gecombineerde groep;
De gecombineerde groep is een in het Besluit Kwaliteit gecreëerde uitzondering.
De uitzondering maakt mogelijk dat een houder kinderen van een onder hem vallende
dagopvang en buitenschoolse opvang in 1 groep opvangt.
Omdat de houder deze werkwijze vooraf moet overdenken en beschrijven in het pedagogisch
beleidsplan, heeft de gecombineerde groep een structureel karakter.
De gecombineerde groep is daarmee ingebed in de reguliere bedrijfsvoering van de houder.
Hoewel de gecombineerde groep in de regelgeving niet nader is gedefinieerd, kan pas sprake zijn
van een gecombineerde groep als de volgende componenten aanwezig zijn:

De voorziening voor dagopvang en de voorziening voor buitenschoolse opvang hebben een
LRK registratie op hetzelfde adres en vallen onder dezelfde houder.

Het is de situatie waarbij een houder op reguliere basis verticale opvang aanbiedt voor
kinderen in de leeftijd van de dagopvang en buitenschoolse opvang.

De houder moet de werkwijze, grootte en leeftijdsopbouw van deze gecombineerde groep
vastleggen in het pedagogisch beleidsplan.

De voorziening moet voldoen aan de onderstaande kwaliteitseisen ten aanzien van
dagopvang;
- De samengestelde groep betreft een vaste groep kinderen.
- De kinderen in de samengestelde groep hebben vaste beroepskrachten,
- De samengestelde groep heeft een afzonderlijke vaste eigen groepsruimte.
- De samengestelde groep heeft een passend ingerichte groepsruimte.
- De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
- De pedagogische praktijk is op orde.
Bij Villa Pip worden alle bovenstaande eisen voldaan.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde.
Gebruikte bronnen










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskracht)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Website (www.villa-pip.nl)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (augustus 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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
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
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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 beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, 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)
Geldt vanaf 1 augustus 2020: 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 )
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Tot 1 augustus 2020: 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 )
OF
Na 1 augustus 2020: 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 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)
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 )
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
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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)
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 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 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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.
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 )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang Villa Pip (KDV)

Website

: http://www.villa-pip.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000029029937

Aantal kindplaatsen

: 24

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: C. Pangemanann en N. Vels

Adres houder

: Prinses Margrietlaan 3a

Postcode en plaats

: 6986 AP Angerlo

KvK nummer

: 59770929

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ ARNHEM

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Josephine Lindner

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Zevenaar

Adres

: Postbus 10

Postcode en plaats

: 6900 AA Zevenaar
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Planning
Datum inspectie

: 25-08-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 21-09-2020

Zienswijze houder

: 29-09-2020

Vaststelling inspectierapport

: 01-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 01-10-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-10-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 08-10-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Geachte lezer,
Wij zijn enthousiast over de observaties in de praktijk waarin duidelijk te toetsen valt dat er aan de
hand van de visie gewerkt wordt. Ontwikkelingsgericht werken staat en valt met de reactie van
kinderen en de chemie tussen de PM-ers en de kinderen. Als kinderen zich niet prettig voelen
komen ze immers minder goed tot ontwikkeling.
Tijdens de dag van de inspectie is geconstateerd dat er afgeweken is van de eis betreffende de
Kwalificatie 3F en Startblokken. Naast de beroepskracht met alle juiste dipoma’s/ kwalificaties
hebben wij deze dag een invalkracht ingezet. De betreffende invalkracht heeft al een jaar
beroepspraktijkvorming op deze groep gedaan met goed gevolg (Ze heeft haar SPW3 diploma
behaald en studeert nu door voor SPW4) en kent de kinderen allemaal zeer goed. In de
vakantieperiode en door gevolgen van uitval van PM-ers door de Corona maatregelen is de keus
gemaakt voor de inzet van deze invalkracht uit oogpunt voor de sociaal-emotionele veiligheid van
de kinderen. Dit zodat de kinderen een vertrouwd gezicht zien en zich daardoor prettig voelen. Als
er een PM-er van de andere groep met wel de juiste behaalde ‘extra’ kwalificaties ingezet zou
worden (ruil van groep) dan zouden de kinderen van beide groepen hinder hebben ondervonden,
doelend op de sociaal-emotionele veiligheid. Dit is een basisbehoefte voor kinderen en is een
hoofddoel vanuit de Wet Kinderopvang.
Wij zijn ons bewust van de inzet van PM-ers met de juiste kwalificaties op de speel en
leerochtenden (VVE) en zorgen ervoor dat in de toekomst aan deze eis wordt voldaan door enkel
PM-ers met de juiste kwalificaties in te zetten.
Vriendelijke groeten,
Chantal Pangemanann en Natalie Vels
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