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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 uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. Op 

die manier is meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk. 

 

Beschouwing 

KDV Jonglaren is onderdeel van CKC Drenthe en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 

4 jaar. In een eigen ruimte in basisschool Dalton kindcentrum Jonglaren worden in één stamgroep 

van ten hoogste 16 kinderen opgevangen. 

Het KDV is tevens een geregistreerde VE-locatie. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen van dit 

jaarlijkse onderzoek. 

 

Inspectiegeschiedenis 

10-04-2019 Onderzoek voor registratie: voldaan aan getoetste voorwaarden 

31-10-2019 Onderzoek na registratie: voldaan aan getoetste voorwaarden 

23-09-2021 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden 

 

Bevindingen 

De toezichthouder heeft gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. 

De beroepskrachten kennen en kunnen vertellen over het beleid, geldende regels en afspraken. 

De houder heeft documenten binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder opgestuurd. 

 

Conclusie 

KDV Jonglaren voldoet tijdens dit onderzoek aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang en aanverwante regelgeving. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

 

4 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-08-2022 

Kindcentrum Jonglaren te Zuidlaren 

 

 

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. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder de bevindingen. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een 

pedagogisch werkplan opgesteld voor het kindercentrum. Dit werkplan beschrijft de manier van 

werken op de locatie. 

 

De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met de aanwezige beroepskrachten gesproken. Uit 

deze gesprekken blijkt dat de beroepskrachten volgens de pedagogische plannen werken. Ze 

kennen het beleid en worden betrokken bij aanpassingen in de plannen. 

 

Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de getoetste eisen. 

 

Pedagogische praktijk 

Voor het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang moet de houder rekening houden met de 

ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit betekent het in een veilige en gezonde 

omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van persoonlijke en 

sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen. Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven. 

Deze basisdoelen staan ook in het Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk. Dit 

veldinstrument gebruikt de toezichthouder om de pedagogische praktijk te beoordelen. 

 

Tijdens de observatie is gekeken naar de pedagogische kwaliteit op de combigroep 

KDV/BSO. Hieronder volgt een aantal voorbeelden uit de observatie. 
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Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

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

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

kind dat nodig heeft. 

De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 

een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze 

aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. 

Kinderen die het kunnen, smeren hun brood zelf. Een kind zegt: 'Ik kan het niet.' De beroepskracht 

zegt bemoedigend: 'Probeer maar te smeren. Heen en weer, heen en weer.' Ze geeft hem een 

compliment dat het lukt. 

 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden. 

 

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

en inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag 

van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en 

responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar 

adequaat op.   

 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

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. 

 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin als in negatieve zin. De 

emoties zijn passend bij de situatie. 

Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 

met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 

tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen. 

 

Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 

van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij 

hebben gedaan of gemaakt. 

 

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 

kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. Kinderen krijgen ruimte voor 

zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp en ‘controlepunt’ voor wat 

kan en mag. 

Een kind zit voorop een trap-tractor. Het kind wat op de stoel van de trap-tractor zit beweegt de 

tractor heen en weer. Het been van het kind voorop komt daardoor tussen het wiel en de tractor. 

De beroepskracht legt uit dat zijn been vast kan komen te zitten als hij zo voorop zit met zijn 

benen dicht bij de wielen en het kind op de tractor begint te rijden. Ze legt uit dat dat zeer kan 

doen. 
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De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. De beroepskracht legt uit dat ze gaan opruimen en dan naar 

buiten gaan.  

Als het bijna tijd is om te eten, geeft de beroepskracht  

 

Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren 

van activiteiten.   

KDV-kinderen trekken tijdens het buiten spelen de schoenen uit. De beroepskracht vraagt de 

kinderen de schoenen weer aan te trekken. Ze legt uit waarom. 

 

De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 

contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 

lijdt. 

 

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen, zoals leren delen, 

naar elkaar luisteren, wachten, helpen. 

 

De kinderen zijn deel van de groep 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 

zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 

een positieve sfeer en omgang met elkaar. De beroepskracht zet spullen klaar op tafel voor het 

eten en een aantal kinderen pakt daar wat van. De beroepskracht zegt dat ze het moeten laten 

staan. De kinderen luisteren niet. De beroepskracht zegt het nog een keer en maakt duidelijk wat 

ze verwacht. 

 

Overdracht van normen en waarden 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 

Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 

andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Kinderen 

hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 

 

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 

het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals 

elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten. De beroepskrachten zijn zich bewust 

van ‘sfeerbepalend gedrag’ van kinderen, positief of negatief, en maken dit bespreekbaar; kinderen 

wordt geleerd om met rolgedrag, van henzelf of van anderen, om te gaan. De beroepskracht is met 

de toezichthouder in gesprek. Een BSO-kind begint uit het niets een heel verhaal tegen de 

beroepskracht. De beroepskracht legt uit dat zij op dat moment even in gesprek is en straks naar 

hem zal luisteren. 

 

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 

Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. De beroepskrachten 

communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. 
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Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is 

gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch 

beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Voorschoolse educatie 

In het pedagogisch beleidsplan zijn beschrijvingen opgenomen van de onderwerpen voor 

voorschoolse educatie. Het zijn beschrijvingen van: 

 

− de visie op VE; 

− het volgen en stimuleren van de ontwikkeling, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

− ouderbetrokkenheid; 

− de doorgaande lijn en overdracht naar de basisschool; 

− de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie wordt bevorderd. 

 

De houder beschrijft ook in het pedagogisch beleidsplan hoe het aanbod VE is ingericht zodat een 

kind vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar wordt in anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur VE kan 

ontvangen. Het kindercentrum biedt tijdens schoolweken 16 uur per week aan activiteiten die 

gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiermee is het aanbod VE zo ingericht dat een peuter vanaf de 

dag dat het tweeënhalf jaar oud is in anderhalf jaar tijd minimaal 960 uur VE kan ontvangen.  

 

De houder zorgt ervoor dat er volgens het pedagogisch beleidsplan gewerkt wordt, evalueert het 

plan elk jaar en past het als het nodig is aan. 

 

Het kindercentrum gebruikt Uk & Puk als methode voor VE.  

 

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Er staan dan minimaal twee VE-beroepskrachten op de 

groep. Als er acht kinderen of minder zijn, staat er één VE-beroepskracht op de groep. Dit blijkt 

ook uit de gecontroleerde roosters en presentielijsten. 

 

Als er VE wordt aangeboden, staan er beroepskrachten op de groep met een geschikte opleiding. 

Daarnaast hebben de gecontroleerde beroepskrachten een geldig VE-certificaat en beheersen het 

Nederlands op niveau 3F. 

 

De houder heeft voor de locatie een opleidingsplan voor VE opgesteld. Het plan beschrijft de 

manier waarop de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten worden onderhouden. Het plan 

wordt elk jaar geëvalueerd en als het nodig is aangepast. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden van VE. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM VE) in dienst voor de verhoging van de 

kwaliteit van de voorschoolse educatie. 
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De inzet van de PBM VE betreft coaching van de beroepskrachten VE en implementatie van beleid.  

 

De houder heeft op peildatum 1 januari vastgelegd hoeveel doelgroep-peuters er op de locatie 

worden opgevangen. De beoogde inzet van de PBM VE is bepaald door het aantal doelgroep-

peuters te vermenigvuldigen met 10 uur. 

 

De daadwerkelijke inzet van de PBM VE kan op dit moment niet worden beoordeeld. De houder 

heeft daar het hele kalenderjaar de tijd voor. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) (op de groep) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan (Versie 15-08-2022) 

• Notulen teamoverleg 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2022) 
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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 beschrijft de toezichthouder de bevindingen. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit onderzoek is steekproefsgewijs gecontroleerd of de beroepskrachten en andere 

structureel aanwezigen een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in het PRK. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en hebben een geldige VOG. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek zijn de diploma’s van de medewerkers beoordeeld. Het gaat om diploma’s 

van beroepskrachten die het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen en een steekproef van de 

diploma’s van beroepskrachten die al langer in dienst zijn en op het moment van inspectie op de 

groep staan. Ook het diploma van de pedagogisch beleidsmedewerker is beoordeeld. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers hebben een geldig diploma. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie was er sprake van een combigroep KDV/BSO. De bezetting was als volgt: 

1 kind van 1 jaar 

2 kinderen van 2 jaar 

2 kinderen van 3 jaar 

2 BSO-kinderen die meetellen als 3-jarigen 

In totaal zijn er zeven kinderen en er staat één beroepskracht op de groep. De BKR voldoet op dat 

moment. 

 

De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 27, week 

28 en week 31. Met hulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of de houder voldoende 

beroepskrachten op de groep inzet. 
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Uit de steekproef blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden tijdens het onderzoek in een stamgroep opgevangen. Dit blijkt uit de 

gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt 

bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen. 

  

Op de locatie is één verticale stamgroep 0-4-jarigen waar tevens voorschoolse educatie wordt 

geboden. De houder informeert ouders en kinderen over de stamgroep van het kind en welke 

beroepskracht op welke dag aanwezig is. 

  

De houder voldoet aan de voorwaarden van vaste beroepskrachten per kind, waarbij gelet wordt 

op de leeftijd van de kinderen. 

 

De kinderen maken in een week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepruimtes. 

 

Elk kind heeft een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders. 

Ouders kunnen naar de mentor komen als ze vragen hebben over de ontwikkeling en het 

welbevinden van hun kind. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang (Controle op 23-08-2022) 
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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. 

  

Hieronder beschrijft de toezichthouder de bevindingen van de getoetste voorwaarden. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het bezoek aan de locatie vindt plaats tijdens de zomervakantie. Op dat moment is de 

beroepskracht alleen op de locatie aanwezig met de kinderen. Er wordt voldaan aan de BKR. 

 

Het beleid veiligheid en gezondheid bevat een hoofdstuk over de achterwachtregeling. De 

beschrijving maakt echter niet concreet op welke wijze achterwacht is geregeld. Er staat alleen dat 

een medewerker op afroep beschikbaar is. Wie dat wanneer is, is niet beschreven. De 

beroepskrachten op locatie vertellen hoe de achterwacht is geregeld. Dit staat niet zo beschreven 

in het beleid. 

 

Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk: 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een medewerker 

is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan (drie-

uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig, de directeur van het Kindcentrum 

of de onderbouw leerkracht. 

 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Pedagogische praktijk 

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

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

kinderen zich bevinden: 

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

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

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

voelen; 

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

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

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

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

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

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

het aanbod van activiteiten. 

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

 

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

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

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

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

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

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

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

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

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

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

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

 

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

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

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

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

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

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

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

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

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

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

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

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

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

 

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

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

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

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

 

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

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

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

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

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

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

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

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
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Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

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

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

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

educatie) 

 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

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

educatie) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

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

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

educatie. 

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

 

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

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 



 

 

16 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-08-2022 

Kindcentrum Jonglaren te Zuidlaren 

 

 

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

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

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

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

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

kinderopvang) 

 
 

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum Jonglaren 

Website : http://www.ckcdrenthe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042428599 

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 CKC Drenthe Kinderopvang 

Adres houder : Groningerstraat 96 

Postcode en plaats : 9402 LL Assen 

KvK nummer : 64509907 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van Waesberge 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tynaarlo 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 9480 AA VRIES 
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Planning 

Datum inspectie : 09-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 30-11-2022 

Zienswijze houder : 01-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 02-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij onderschrijven graag de bevindingen van de inspecteur. CKC Drenthe Kinderopvang zal de 

opvang van de kinderen op deze locatie op professionele en plezierige wijze voortzetten.  

 

 

 

 

 

 

 


