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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

In verband met het Coronavirus en de maatregelen van het RIVM heeft het jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden in de vorm van een telefonisch interview en een kort inspectiebezoek op locatie.  

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit 

kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

 Feiten 

Stichting Kinderopvang Mariadonk is een kinderdagverblijf gelegen aan Hoefstraat 13 in Zegge. Op 

de locatie is ook de BSO gevestigd. De locatie vangt in een combinatiegroep van KDV en BSO 

kinderen op. Het KDV biedt sinds juni 2020 VVE aan. Er worden maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. 

 

 

Ruimten 

De groepsruimte heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 59m². 

De buitenruimte betreft het aangrenzende speelplein van de school die voldoende vierkante meters 

omvat voor het aantal op te vangen kinderen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

2016: Onaangekondigde inspectie, er wordt voldaan aan de beoordeelde voorwaarden. 

2017: jaarlijkse inspectie. De houder voldoet aan alle getoetste wettelijke eisen. 

26-07-2018: jaarlijkse inspectie. Er zijn overtredingen geconstateerd op domein Pedagogisch 

klimaat, item Pedagogisch beleid, voorwaarden 3, 4, 6 en 9; op domein Personeel en groepen, item 

Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister kinderopvang, voorwaarden 1, 2 en 3 en op 

domein Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid, voorwaarde 5. 

15-10-2018: nader onderzoek. De overtredingen op domein Personeel en groepen, item Verklaring 

omtrent het gedrag en Personenregister kinderopvang, voorwaarden 1, 2 en 3 en op domein 

Veiligheid en gezondheid, item Veiligheids- en gezondheidsbeleid, voorwaarde 5 zijn getoetst. Er is 

een overtreding geconstateerd op domein Personeel en groepen, item Verklaring omtrent het 

gedrag en Personenregister kinderopvang, voorwaarden 1 en 2. 

21-12-2018: nader onderzoek. De houder heeft de overtredingen hersteld en voldoet daardoor aan 

de getoetste wettelijke eisen. 

30-04-2019 Tijdens het jaarlijks onderzoek voldoet de houder aan alle getoetste wettelijke eisen. 

22-06-2020: incidenteel onderzoek gericht op de voorwaarden met betrekking tot het aanbieden 

van vve.  
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Bevindingen op hoofdlijnen   

Tijdens het jaarlijks onderzoek dd 21-09-2020 zijn er overtredingen geconstateerd op 

onderstaande domeinen: 

 pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid, voorwaarde 1 

 pedagogisch klimaat, item pedagogische praktijk, voorwaarde 1 

 personeel en groepen, item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten 

in opleiding en stagiaires, voorwaarde 1 

 personeel en groepen, item Stabiliteit van de opvang voor kinderen, voorwaarde 1. 

 

 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Gezien de pedagogische praktijk is er niet gehandeld conform het pedagogisch beleidsplan. 

 

De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 

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

voldaan:  

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

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

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

 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groep zijn waargenomen. De observatie heeft 

plaatsgevonden maandag 21-09-2020 van 14:30 uur tot 15:00 uur. Aanwezig zijn 20 kinderen en 

twee beroepskrachten. 

 

 

Emotionele veiligheid. 

De beroepskrachten kennen alle kinderen bij naam. Ze laten merken dat ze de kinderen accepteren 

en hebben regelmatig tijd voor een complimentje of voor een aai over de bol. Regelmatig heeft een 

beroepskracht tijd met enkele kinderen een spelletje te spelen. 

Conclusie: 

Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de emotionele veiligheid 

voldoende is gewaarborgd. 
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Persoonlijke competentie. 

In de groep is sprake van een levendige, onrustige sfeer. De beroepskrachten geven weinig 

richting aan het spel van de kinderen. Ze laten het initiatief voor spel voor het merendeel bij de 

kinderen en bieden weinig steun of stimulans in woorden of daden. De kinderen zijn vrijwel 

allemaal kortdurend betrokken bij een activiteit, lijken veel afleiding te vinden in de vele prikkels 

die er om hen heen zijn. De allerjongsten krijgen speelmateriaal aangereikt maar de beroepskracht 

helpt hen niet in het ontdekken. 

 

Conclusie: 

Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de persoonlijke competentie 

onvoldoende is gewaarborgd. 

 

Sociale competentie. 

De aandacht van de beroepskracht is gericht op een of twee kinderen, er is geen of weinig 

activerende aandacht voor de andere kinderen. De beroepskrachten helpen de kinderen niet 

contact te leggen en contact te houden. Het initiatief tot samenspel laten zij vrijwel volledig over 

aan de kinderen. De beroepskrachten ziijn vooral bezig met het houden van toezicht op de 

activiteiten en met het sturen en corrigeren van gedrag van de kinderen. 

Conclusie: 

Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de sociale competentie 

onvoldoende is gewaarborgd. 

 

Normen en waarden 

De beroepskrachten spreken de kinderen aan op hun gedrag en omgang met elkaar in het 

uitvoeren van activiteiten. Daar waar nodig spreekt de beroepskracht de kinderen op correcte wijze 

aan op de afspraken die er gelden. De kinderen zijn bereid tot mee opruimen en zijn bekend met 

de geldende afspraken op de groep. 

Conclusie: 

Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de overdracht van normen en 

waarden voldoende is gewaarborgd. 

 

De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen 

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

voldaan:  

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) 
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Voorschoolse educatie 

In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de houder de volgende voorwaarden: - de 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 - 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 inrichting van een passende ruimte waarin 

voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse 

educatie beschikbaar wordt gesteld. 

De voorschoolse educatie omvat gemiddeld per week ten minste 16 uur aan activiteiten gedurende 

een periode van 1,5 jaar. 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen 

aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang en 

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De toezichthouder heeft een bewijs van 

aanvullende scholing voorschoolse educatie van de beroepsopleiding dan wel een getuigschrift 

voorschoolse educatie van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen aan de wettelijke 

eisen. 

Twee van de drie beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar ten minste 

niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

Het opleidingsplan voldoet aan de gestelde eisen. 

De houder maakt gebruik van het erkende voorschoolse educatieprogramma Peuterplein. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens de inspectie van de toezichthouder is op basis van een steekproef gekeken naar de 

registratie en koppeling in het Personenregister Kinderopvang (Prk) van de aanwezige 

beroepskrachten en stagiaire. Geconstateerd is dat alle personen uit deze steekproef zijn 

ingeschreven en gekoppeld.  

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten steekproefsgewijs 

ingezien. Deze voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent 

aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijk eisen.  

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio kan niet worden beoordeeld aangezien er in een stamgroep niet meer 

dan 16 kinderen aanwezig mogen zijn. 

Geconstateerd is dat er 20 kinderen aanwezig zijn. 

 

De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eis. 

 

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

voldaan:  
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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 k inderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens de inspectie zijn er in totaal 20 kinderen aanwezig in de groep. Hierdoor is de maximale 

groepsgrootte overschreden. Een aantal van hen is om 13:30 uur gebracht en deze kinderen 

worden tegen 15:00 uur ook weer opgehaald door de ouders. 

In een stamgroep mogen ten hoogste 16 kinderen aanwezig zijn.  

 

De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eis. 

 

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

voldaan:  

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) 

 



 

10 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-09-2020 

Stichting Kinderopvang Mariadonk te Zegge 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder is op de hoogte van de (hygiëne)richtlijnen en maatregelen van het RIVM inzake het 

coronavirus en is zich bewust van haar/zijn verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan in het 

kader van het bieden van veilige en verantwoorde kinderopvang. De houder kan aan de hand van 

voorbeelden en praktijksituaties aangeven hoe te handelen volgens deze richtlijnen.  

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview 

 Observatie(s) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

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

afgestemd. 

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

 

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. 
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(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) 

 

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 w et erkenning EU-

beroepskwalificaties, 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 a fgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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 
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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) 

 
 

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 
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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 k inderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Kinderopvang Mariadonk 

Website : http://www.skmzegge.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 Kinderopvang Mariadonk 

Adres houder : Hoefstraat 13 

Postcode en plaats : 4735 TA Zegge 

KvK nummer : 55504264 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. van  Eggelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rucphen 

Adres : Postbus 9 

Postcode en plaats : 4715 ZG RUCPHEN 

 



 

17 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-09-2020 

Stichting Kinderopvang Mariadonk te Zegge 

Planning 

Datum inspectie : 21-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 28-12-2020 

Zienswijze houder : 10-01-2021 

Vaststelling inspectierapport : 11-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-02-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Naar aanleiding van uw concept inspectierapport van woensdag 30 december 2020 zend ik u 

hierbij onze zienswijze.[1] De zienswijze heeft betrekking op de vier domeinen uit het 

inspectierapport waar de inspecteur overtredingen geconstateerd meent te hebben. Dit betreft: 

  

  

1. Pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleid, voorwaarde 1 

2. Pedagogisch klimaat, item pedagogische praktijk, voorwaarde 1 

3. Personeel en groepen, item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten 

in opleiding en stagiaires, voorwaarde 1 

4. Personeel en groepen, item Stabiliteit van de opvang voor kinderen, voorwaarde 1. 

  

  

Ad A. Pedagogisch klimaat | pedagogisch beleid: 

  

Mijn inziens werd voldaan aan de inhoud van het pedagogisch beleidsplan binnen de contouren van 

onze professionele ruimte. Er heeft een zeer kortstondige overschrijding van de ‘kindaantallen’ van 

de stamgroep plaatsgevonden als gevolg van een gemeenschappelijk georganiseerde ‘brede-

school-activiteit’ van het Integraal Kindcentrum Mariadonk (Kindcentrum). Dit betrof de 

schoolfotograaf. Dit was een incidentele gebeurtenis – waarbij kinderen met hun broertjes of zusjes 

op de foto mogen – en dus geen structurele schending van het beleidsplan. Eerder uitgevoerde 

inspecties bevestigen dit. Ook de op dat moment geldende COVID-19 richtlijnen lagen ten 

grondslag aan de schending. Ouders van de kinderen mochten niet binnen de school komen, zij 

moesten buiten het schoolgebouw wachten. Voor het begeleiden van de kinderen ‘van en naar’ de 

schoolfotograaf zijn extra beroepskrachten ingezet, maar tijdens de ‘wissel’-momenten was het 

zeer kortstondig dus iets drukker. 

  

  

Ad B. Pedagogisch klimaat | pedagogische praktijk: 

  

In de rapportage geeft de rapporteur aan dat de observatie van 14:30 uur tot 15:00 uur heeft 

plaatsgevonden. Deze observatie vond zoals gezegd plaats tijdens een kortstondig brede-school-

activiteit, georganiseerd voor alle partners van het Kindcentrum. De inspecteur is bij aanvang van 

zijn inspectie hiervan op de hoogte gesteld. Voorts is de inspecteur van mening dat er 

overtredingen hebben plaatsgevonden op de persoonlijke - en sociale competentie. 

  

Persoonlijke competentie:  

De brede-school-activiteit kan de indruk gewekt hebben dat op het moment van de inspectie een 

levendige, onrustige sfeer heerste. Wel onderken ik dat de kritische argumenten aangevoerd bij de 

‘persoonlijke competentie’ in tegenstrijd zijn met de bevindingen ten aanzien van de ‘emotionele 

veiligheid’, onderdeel van hetzelfde rapport én domein. Hier tekent de inspecteur namelijk op:  “De 

beroepskrachten kennen alle kinderen bij naam. Ze laten merken dat ze de kinderen accepteren en 

hebben regelmatig tijd voor een complimentje of voor een aai over de bol. Regelmatig heeft een 

beroepskracht tijd met enkele kinderen een spelletje te spelen.” Mijn inziens stoelt deze bevinding 

juist dat er wél sprake is van ‘persoonlijke competentie’. Ditzelfde geldt overigens voor de ‘sociale 

competentie’ die de inspecteur ook als onvoldoende beschouwd. 

  

Sociale competentie: 

Daarbij ben ik, juist ten aanzien van de sociale competentie, stellig een andere mening toebedeeld 

dan de inspecteur. Het belangrijkste argument hiervoor is mijn inziens de brede-school-activiteit 
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die op dat moment gaande was. Hoewel de schoolfotograaf-activiteit de meer geijkte criteria als 

‘samenspel tussen kinderen’ het ‘initiatief’ van de kinderen en de ‘stimulans’ van beroepskrachten 

hierbij enigszins onder druk zet, benadrukt het mijn inziens een ander (breder) aspect van de 

‘sociale competentie’: namelijk samenzijn met andere kinderen, broertje, zusjes en juffen Met de 

andere kinderen, juffen, broertjes en zusjes als onderdeel van een Integraal Kindcentrum. Dit is 

juist een activiteit die sterk samenhangt met de ‘sociale competentie’. Daarbij wil ik ook hier 

benadrukken dat de schoolfotograaf een incidentele gebeurtenis is, en in die zin dus niet 

representatief voor alledaagse gang van zaken op het KDV. De inspecteur wist en weet dit. 

  

  

Ad C. Personeel en groepen | Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

          Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

  

De inspecteur constateert dat er maar twee beroepskrachten aanwezig waren. In het kader van 

eerder genoemde activiteit zijn er meer (juist extra) beroepskrachten op deze dag ingezet. 

Gedurende de inspectie waren er vijfde beroepskrachten aanwezig, terwijl er eerder op de dag 

zesde beroepskrachten aanwezig waren. Als gevolg van de toen geldende COVID-19 richtlijnen is 

‘de zesde beroepskracht’ noodgedwongen voortijdig naar huis gestuurd. Zij had COVID-19 

gerelateerde gezondheidsklachten. De inzetlijst van de aanwezige beroepskrachten zal als bijlage 

gevoegd worden.   

  

Ad D. Personeel en groepen | stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit de constateringen van de inspecteur blijkt dat hij zijn inspectie uitvoerde tijdens de 

bovengenoemde brede-school-activiteit. De aanwezige kinderen op de stamgroep waren niet 

allemaal kinderen die opvang nodig hadden, maar ook kinderen die enkel voor de schoolfotograaf 

kwamen. De mogelijke overschrijding was mede afhankelijk van de doorloopsnelheid van de 

schoolfotograaf. De inspecteur constateert bovendien zelf dat een aantal kinderen tussen 13:30 

uur en 15:00 uur door hun ouder(s) gebracht en opgehaald worden. Een constatering die 

onderstreept dat er sprake is van een incidenteel bezoek van kinderen aan school om met hun 

broertje of zusje op de foto te gaan. 

Als aanvulling op zowel Ad C als Ad D geldt nog een verzachtende omstandigheid. In afwijking tot 

voorgaande jaren is door de partners van het Kindcentrum besproken dat - in verband met de 

COVID-19-maatregelen - ouders alleen hun kind mochten brengen en ophalen. Dit om te 

voorkomen dat er langdurige contacten tussen ouders en de beroepskrachten plaats zouden vinden 

om eventuele besmettingen te voorkomen. De uitnodigingsbrief aan de ouders, waar dit uit blijkt, 

zal als bijlage gevoegd worden. Dit resulteerde wel in het feit dat er binnen de school kinderen 

aanwezig waren die geen opvang nodig hadden, en begeleid werden door beroepskrachten van alle 

partners om met hun broertje of zusje op de schoolfoto te gaan. Om dit geheel in goede banen te 

leiden hebben wij, zoals vermeld, extra beroepskrachten ingezet. 

  

Samenvattend: 

  

De in het inspectierapport genoemde overtredingen zie ik als een direct gevolg van de brede-

school-activiteit die georganiseerd werd – de schoolfotograaf – en de geldende COVID-19-

maatregelen en de daarmee gepaard gaande beperkingen. Er was op dat moment geen andere 

mogelijkheid om deze activiteit anders in te richten, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van 

onze beroepskrachten en derden. Enkel het niet respecteren van de COVID-19-maatregelen of niet 

deelnemen aan deze activiteit zou een incidentele en zeer kortstondige overschrijding van de 

stamgroep volledig uitbannen. Om een veilig- en gezond pedagogisch klimaat te borgen tijdens 

deze activiteit is er juist voor gekozen extra beroepskrachten voor deze activiteit in te zetten en de 

‘wissel’-momenten – zonder aanwezigheid van de ouders – zo kort en efficiënt als mogelijk te 

houden. 
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ANNEX I 

  

 

  

Opmerking van de toezichthouder: het door de houder meegezonden overzicht personeelsplanning 

bleek niet kopieerbaar om opgenomen te worden in deze zienswijze.  

  

  

[1] Inspectierapport PE ID 358247 
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