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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. 
Bij dit jaaronderzoek zijn de wettelijk vastgestelde te toetsen voorwaarden beoordeeld, het 

pedagogisch beleid en de informatie aan ouders en anderen.   
Wegens de registratie in 2019 als aanbieder van gesubsidieerde voorschoolse educatie zijn dit jaar 

voor het eerst de eisen voor voorschoolse educatie beoordeeld. 

 

Beschouwing 
 

Korte beschrijving van de voorschool 
Voorschool de Zaaier is gevestigd in de basisschool De Zaaier, er is drie ochtenden per week 

voorschool voor kinderen van twee - vier jaar oud.  
Met ingang van augustus 2017 valt de voorschool onder de Stichting Christelijke Kinderopvang 

Bommelerwaard (SCKB). De stichting heeft vier kindercentra (voorscholen) in de regio. 
In 2019 is de Voorschool in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd als VE gesubsidieerd 

kindercentrum. 

Sinds het nieuwe schooljaar zijn er twee nieuwe bestuursleden bij de SCKB. Eén van hen is ook 
bestuurder van een kinderopvangorganisatie in de regio Capelle, genaamd Royal Kids. Met dit 

nieuwe bestuur wordt het voorschoolse educatie aanbod vorm gegeven in 2020. 
 

Inspectiegeschiedenis 

In 2018 heeft er in het kader van de harmonisatie peuterspeelzalen een onderzoek voor registratie 
plaatsgevonden (voor registratie als kinderdagopvang) en een jaaronderzoek. De nieuwe 

eisen vanuit de wet IKK (innovatie en kwaliteit kinderopvang) zijn toen allemaal beoordeeld. 
Bij deze onderzoeken zijn tekortkomingen geconstateerd op alle domeinen van het toezicht. De 

gemeente heeft hierop niet gehandhaafd. 
 

Bevindingen en conclusie onderzoek 

De voorschoolse educatie en de informatie aan ouders voldoet niet aan de eisen. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 

Gegevens register: vestigingsnummer KvK klopt niet. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
  

 

Wijzigingen 

Het vestigingsnummer KvK van Voorschool De Zaaier in het Landelijk Register Kinderopvang is 

fout, dit betreft een andere Voorschool van de SCKB. De houder kan dit via een 
wijzigingsformulier door de gemeente laten corrigeren. 

 

 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
In het pedagogisch beleids- en werkplan van Voorschool De Zaaier zijn de onderwerpen genoemd 

in de Wet kinderopvang beschreven zoals vereist, met uitzondering van: 
 de wijze waarop met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind 

wordt overgedragen aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de 

buitenschoolse opvang. 
 

Conclusie 
In het pedagogisch beleidsplan ontbreekt een wettelijk vereiste beschrijving.  

 
 

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

voldaan: 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

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

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

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

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Pedagogische praktijk 

 

Inleiding 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 

Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 
van GGD GHOR Nederland. (De observatie-items staan schuin gedrukt in onderstaande tekst.) 

 
Er is geobserveerd op een dinsdagochtend. 
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Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische basisdoelen. Voor de volledige beschrijving van de deze doelen zie het overzicht van 

de inspectie-items in het laatste hoofdstuk. 
Hieronder staan enkele voorbeelden die zijn gezien tijdens de observatie. 

 
Waarborgen emotionele veiligheid 

Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 

 
-Aansluiten 

De beroepskrachten sluiten in hun lichaamshouding en stem- en taalgebruik aan op de leeftijd van 
de kinderen. 

   

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende 

gewaarborgd. 
  

-Doelgericht aanbod 
De inrichting van de groepsruimte, het programma en het aanbod van activiteiten passen bij de 

interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Na het fruit eten gaat een beroepskracht de kinderen voorlezen uit een prentenboek. Zij wijst de 
plaatjes aan in het boek en benoemt wat zij ziet. 

Er is nog geen doelgericht aanbod voor voorschoolse educatie vanuit een programma. Volgend jaar 
zal Uk & Puk worden ingevoerd volgens informatie in het pedagogisch werkplan van Voorschool De 

Zaaier. 

 
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale vaardigheden 

Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
 

-Begeleiden en feedback  
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen de kinderen. Zij helpen de kinderen actief om 

sociale vaardigheden met leeftijds- en groepsgenootjes te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, de kinderen 

mogen om beurten na het fruit- en drinkmoment aan tafel koekjes ronddelen aan de kinderen. 
   

Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving 
Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

 

-Rituelen en voorspelbaarheid 
De beroepskrachten kondigen steeds aan wat de overgangen in het dagprogramma zijn. 

 
Conclusie pedagogische praktijk 

In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische basisdoelen. 

 

 

Voorschoolse educatie 

 

Beschrijving voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan 
De voorschoolse educatie is deels uitgewerkt in het algemene Pedagogisch beleidsplan van de 

SCKB en deels in het Werkplan van Voorschool De Zaaier. 
De onderwerpen zijn voldoende concreet en toetsbaar beschreven, met uitzondering van het 

onderwerp:  
 de manier waarop het aanbod van voorschoolse educatie wordt afgestemd op het kind-

volgsysteem (d.w.z. op de wijze waarop de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt). Er is 

nog geen concreet programma voor voorschoolse educatie in gebruik en beschreven.  
 

Uitvoering voorschoolse educatie volgens pedagogisch beleid 
Het VE beleid is in 2019 nog niet uitgevoerd in de praktijk. En nog niet geëvalueerd of bijgesteld in 

het afgelopen jaar. 
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Zo is er momenteel één kind aanwezig met een VE indicatie. Maar er wordt volgens toelichting van 
de beroepskracht nog niet gewerkt met een kind-volgsysteem waarin de VE ontwikkelingsdoelen 

voor het betreffende kind zijn vastgelegd. 
 

Scholing beroepskrachten voorschoolse educatie 
De vaste beroepskrachten beschikken allebei over een geldig scholingscertificaat voorschoolse 

educatie. Beiden hebben een verkorte VE-scholing gedaan. 

Eén van de beroepskrachten heeft de verkorte VE-scholing afgerond in mei 2018. Dit valt onder het 
overgangsrecht. Beroepskrachten die vóór 1 augustus 2018 scholing hebben afgerond voor VE, 

voldoen aan de eisen van het nieuwe besluit per 1 augustus 2018.  
 

Jaarlijks opleidingsplan voorschoolse educatie 

De twee vaste beroepskrachten van Voorschool De Zaaier hebben niet beiden in 2019 alle 
benodigde scholing gehad met betrekking tot het onderhouden van de kennis en vaardigheden (als 

genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie. Eén beroepskracht geeft aan bezig te zijn met de VE scholing Uk & Puk. De 

andere beroepskracht heeft in 2019 geen scholing gehad. 
 

Programma voorschoolse educatie 

Er wordt in 2019 nog niet op een methodische wijze gebruik gemaakt van een programma voor 
voorschoolse educatie. Voor 2020 is het de bedoeling het programma Uk & Puk in te voeren. Dit is 

een NJI-erkend programma. 
 

Conclusie eisen aan voorschoolse educatie 

 
 

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

 

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 geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

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

De 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) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (in de groepsruimte) 

 Pedagogisch beleidsplan (Voorschool Hedel, SCKB, sept 2019 (toegestuurd 16-11-2019)) 
 Pedagogisch werkplan (Voorschool Hedel, SCKB, sept 2019 (toegestuurd 16-11-2019)) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2019 niet beoordeeld) 
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Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 

De twee vaste beroepskrachten zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en 
gekoppeld door de houder binnen de overgangstermijn na de start van het PRK. 

De functionarissen/bestuurders zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 
gekoppeld aan de houder. De VOG-verificatie van deze personen is in orde. 

 

Hiermee is voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag. 
 

 

Opleidingseisen 

 

Passende opleiding beroepskrachten 
De twee vaste beroepskrachten beschikken over een passende opleiding volgens de meest recente 

cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
                 

Het diploma van één van deze beroepskrachten valt onder de overgangsregeling (dat wil zeggen is 

alleen nog geldig onder de huidige werkgever).  
 

Er zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst gekomen het afgelopen jaar. 
 

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft een passende opleiding voor de functie van 

pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang. 

 
 

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

stagiaires 

 

Inzet beroepskrachten 
Op maandag en donderdag wordt er één beroepskracht ingezet en zijn er maximaal 8 kinderen 

aanwezig. Op Dinsdag zijn er meer dan 8 kinderen aanwezig en staan beide vaste beroepskrachten 

op de groep. 
 

Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling) 
Tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio op het kinderdagverblijf is niet van 

toepassing omdat de openingstijden korter dan 10 uur zijn op dit kindercentrum. 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Op Voorschool De Zaaier is één stamgroep met maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Er is sprake 

van opvang op dagdelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en per mail) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (in de groepsruimte) 
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 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 

Ouderrecht 
  
 

Informatie 

 
Informatie over het beleid 

Ouders (en iedereen die daarom vraagt) worden geïnformeerd door middel van actuele informatie 
in het pedagogisch beleidsplan en werkplan van de SCKB. 

De informatie op de website van De Zaaier is echter verouderd. De Voorschool of de Stichting 

Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard heeft geen eigen website. De voorschool wordt 
beschreven op de website van basisschool De Zaaier. De informatie staat onder het tabblad 

organisatie en in de schoolgids die op de website staat. De informatie over de omvang van de 
groep, het VE programma en het observatiesysteem zijn niet meer actueel. 

 
Informatie over het inspectierapport 

Het inspectierapport is niet op de website van het kindercentrum geplaatst. 

 
Conclusie informatie 

De informatie aan ouders, anderen en personeel voldoet niet aan de eisen. 
 

 

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

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen. De klachtenregeling is opgenomen 

in het pedagogisch beleidsplan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Website (www.dezaaierhedel.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Voorschool Hedel, SCKB, sept 2019 (toegestuurd 16-11-2019)) 

 Pedagogisch werkplan (Voorschool Hedel, SCKB, sept 2019 (toegestuurd 16-11-2019)) 

 Pedagogisch beleidsplan, paragraaf 3.15 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

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

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

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

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

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

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

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

 

Pedagogische praktijk 
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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 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 geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

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

educatie) 

De 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) 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 
 

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

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

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

educatie) 

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

pedagogisch beleidsplan, 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 wordt vormgegeven 

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

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

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

educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 

week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
 

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

educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 

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

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

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

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

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

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

Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Voorschool De Zaaier 
Vestigingsnummer KvK : 000037833073 

Aantal kindplaatsen : 15 

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 Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard 

Adres houder : Postbus 42 
Postcode en plaats : 5306ZG Brakel 

KvK nummer : 69155690 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maasdriel 
Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5330GA Kerkdriel 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-12-2019 

Zienswijze houder : 09-01-2020 

Vaststelling inspectierapport : 09-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 30-01-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Graag reageren wij op het rapport door middel van deze zienswijze. 

 

Op de eerste plaats even voorstellen: de SCKB, waaronder voorschool de Zaaier valt, heeft sinds 
kort een nieuwe bestuurder, Royal Kids Home voert vanaf het vierde kwartaal 2019 het bestuur 

van de SCKB. Royal Kids Home is een kinderopvangorganisatie uit de regio Capelle aan den IJssel. 
Voorheen werden de 4 voorscholen bestuurd door het onderwijsbestuur van de SCOB. 

 
Registratie, wijzigingen en administratie: 

De gewijzigde gegevens zijn verzonden aan de KvK en zullen wanneer verwerkt via een 

wijzigingsformulier aan de gemeente worden doorgegeven. 
 

Pedagogisch klimaat: 
de wijze waarop met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind 

wordtovergedragen aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de 

buitenschoolseopvang.  
Bovenstaande is inmiddels aangepast in het pedagogisch beleidsplan en wordt geïmplementeerd. 

 
Voorschoolse educatie: 

de manier waarop het aanbod van voorschoolse educatie wordt afgestemd op het kind-
volgsysteem (d.w.z. op de wijze waarop de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt). Er is nog 

geen concreet programma voor voorschoolse educatie in gebruik en beschreven.  

De observatie methode van Kijk is aangeschaft en de medewerkers worden hiervoor geschoold. 
Ook is er een opleidingsplan voor de voorschoolse educatie, waarin de beroepskrachten 

stichtingbreed worden (bij)geschoold. 
 

Ouderrecht: 

Er is een update gedaan aan de huidige website met doorverwijzing naar een hoofdstuk m.b.t. 
devoorschool in de schoolgids. Ook de link naar het LRK en de inspectierapporten is geplaatst 

onder het menu van de voorschool. Een centrale website voor de vier voorscholen van de SCKB is 
in ontwikkeling en zal in het eerste kwartaal van 2020 live gaan. 

 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet 
 

SCKB 
Martijn de Graaff 

 

 
 

 
 

 

 


	Inhoudsopgave
	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Registratie, wijzigingen en administratie
	Wijzigingen

	Pedagogisch klimaat
	Pedagogisch beleid
	Pedagogische praktijk
	Voorschoolse educatie
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Opleidingseisen
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen
	Gebruikte bronnen

	Ouderrecht
	Informatie
	Klachten en geschillen
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Pedagogisch klimaat
	Personeel en groepen
	Ouderrecht

	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

