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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Dit nader onderzoek heeft betrekking op de kwaliteitseisen waaraan niet is voldaan bij het 

jaaronderzoek op 12 november 2019. 

De houder van het kindercentrum heeft hiervoor op 30 januari jl. een Aanwijzing van de gemeente 

gehad met een hersteltermijn tot 30 maart. 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

-items pedagogisch beleid (algemeen/voorschoolse educatie); 

-eisen aan de voorschoolse educatie; 

-informatie aan ouders.  

Vanwege de tijdelijke sluiting van de kinderopvang na de Corona virus  uitbraak is het 

documentenonderzoek pas uitgevoerd in juni. Na de zomervakantie is de uitvoering in de praktijk 

beoordeeld bij het jaaronderzoek op locatie.  

 

Beschouwing 

 

Korte beschrijving van de kinderopvang 

Voorschool de Zaaier is gevestigd in de basisschool De Zaaier.  Met ingang van het schooljaar 

2020-2021 is er vier ochtenden per week kinderopvang voor kinderen van twee tot 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 voorgaande 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 sinds begin 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. 

Bij het jaaronderzoek in november 2019 is geconstateerd dat er nog geen erkend programma voor 

voorschoolse educatie gebruikt werd. Een aantal eisen voor de voorschoolse educatie voldeden niet 

en zijn in dit nader onderzoek beoordeeld en in de praktijk tegelijk met het jaaronderzoek van 3 

september 2020.  

 

Conclusie onderzoek 

Het jaarlijks opleidingsplan voorschoolse educatie voldoet nog niet aan de 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 
 

Pedagogisch beleid 

 

Overdracht naar basisschool en buitenschoolse opvang 

In het pedagogisch beleids- en werkplan van Voorschool De Zaaier die bij het jaaronderzoek in 

november 2019 is beoordeeld, was de informatie niet volledig met betrekking tot 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. 

In de actuele versie (januari 2020) van het pedagogisch beleidsplan op de website is informatie 

over overdracht naar de BSO toegevoegd. Hiermee is voldaan aan de betreffende eis ten aanzien 

van het pedagogisch beleidsplan.  

Voorschoolse educatie 

 

Afstemming voorschoolse educatie op kindvolgsysteem  

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

SCKB en deels in het Werkplan van Voorschool De Zaaier. De manier waarop het aanbod van 

voorschoolse educatie wordt afgestemd op het kindvolgsysteem (d.w.z. op de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind gevolgd wordt) is beschreven. Er is een concreet programma voor 

voorschoolse educatie in gebruik en beschreven. 

 

Uitvoering voorschoolse educatie volgens pedagogisch beleid 

Het VE beleid is sinds begin van het jaar 2020 ingevoerd in de praktijk. Er zijn drie kinderen met 

een VE indicatie. Er wordt nu gewerkt met het kind-volgsysteem KIJK! waarin de VE 

ontwikkelingsdoelen voor het betreffende kind worden vastgelegd. De beroepskracht heeft digitaal 

inzage gegeven in de KIJK! rapportage. 

 

Programma voorschoolse educatie 

Er werd in 2019 nog niet op een methodische wijze gebruik gemaakt van een programma voor 

voorschoolse educatie. In januari 2020 is gestart met het programma Uk & Puk. Dit is een NJI-

erkend programma. 

 

Jaarlijks opleidingsplan voorschoolse educatie 

Bij het jaaronderzoek in november 2019 is gebleken dat de twee vaste beroepskrachten van 

Voorschool De Zaaier 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 

was bezig met de VE scholing Uk & Puk. De andere beroepskracht heeft in 2019 geen scholing 

gehad. 

Voor het nader onderzoek is in juni j.l. het opleidingsplan opgevraagd en beoordeeld. 

In het opleidingsplan van het schooljaar 2019-2020 is het scholingsaanbod aan één beroepskracht 

van Voorschool De Zaaier niet voldoende concreet beschreven. Het aanbod is niet volledig wat 

betreft de VE eisen.  

Op de locatie was ook bovenstaand opleidingsplan aanwezig. Er is nog geen nieuw opleidingsplan. 

In begin oktober staat volgens de aanwezige beroepskracht een scholing voor stimulering van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gepland. Over jaarlijkse scholing voor de andere 
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ontwikkelingsgebieden en het werken met programma's is verder niets bekend bij de 

beroepskracht.  

 

Conclusie 

Het jaarlijks opleidingsplan is nog niet volledig en/of beschrijft niet concreet op welke manier de 

kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie onder a t/m e) van de beroepskracht voorschoolse educatie onderhouden worden.  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail, juni 2020) 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (op locatie, tijdens jaaronderzoek 3-9-2020) 

 Website (https://dezaaierhedel.nl/organisatie/voorschool/) 

 Pedagogisch beleidsplan (SCK Bommerlerwaard, jan. 2020 (website)) 

 Pedagogisch werkplan (SCK Bommerlerwaard, locatie Voorschool Hedel, jan. 2020 (website), 

juli 2020 (op locatie)) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (oktober 2019 (schooljaar 2019-2020), toegestuurd 24-

6-2020) 
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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 was ten tijde van het voorgaande jaaronderzoek eind 2019 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 was niet meer actueel. 

 

De informatie voor het schooljaar 2020-2021 is aangepast en vermeldt de openingstijden, omvang 

van de groep, het VE programma en het observatiesysteem. De digitale schoolgids vermeld nog 

niet de verruimde openingstijden. De directeur geeft tijdens het inspectiebezoek aan dat het 

document hierop aangepast zal worden.  

 

Informatie over het inspectierapport  

Tijdens het jaaronderzoek was het inspectierapport niet op de website van het kindercentrum 

geplaatst. Bij de start van het nader onderzoek in juni was het inspectierapport te vinden middels 

een link op de pagina van de Voorschool op de website van De Zaaier. 

 

Conclusie 

Er is voldaan aan de onderzochte eisen voor de informatie aan ouders en anderen op de website.  
 

Gebruikte bronnen 

 Website (https://dezaaierhedel.nl/organisatie/voorschool/) 

 Interview (directeur basisschool De Zaaier, op locatie 3-9-2020) 
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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) 

 
 

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) 

 

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 u itvoering 

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) 

 

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) 

 

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) 
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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 : 5306 ZG Brakel 

KvK nummer : 69155690 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maasdriel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5330 GA Kerkdriel 
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Planning 

Datum inspectie : 17-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 18-09-2020 
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