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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. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten van het kindercentrum 

Kinderdagverblijf de Tichelaar, onderdeel van kinderopvang Zonnekinderen, biedt opvang aan 

maximaal 32 kinderen, verdeeld over twee stamgroepen; een peutergroep en een babygroep. 

Het kinderdagverblijf is gevestigd in Integraal Kind Centrum de Tichelaar aan de Nijmeegsestraat 

te Gendt. In hetzelfde pand is ook buitenschoolse opvang de Tichelaar van dezelfde organisatie 

gevestigd evenals een basisschool. 

Er wordt veel samengewerkt met de basisschool. Zo gaan de peuters wel eens spelen bij de 

kleuters en ook spelen ze samen op het schoolplein. 

Op het kinderdagverblijf wordt met het gecertificeerde programma voor Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) Startblokken en basisontwikkeling gewerkt. 

   

Onderzoeksgeschiedenis 

In 2017 en 2018 werd bij het jaarlijkse onderzoek voldaan aan de gestelde voorwaarden. In 2018 

is herstelaanbod gegeven op een onderdeel van het pedagogisch beleid. 

In 2019 werd voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

In 2020 heeft geen inspectie plaatsgevonden in verband met de coronapandemie. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder positieve observaties opgedaan. De beroepskrachten 

en de kwaliteitsmedewerker hebben de toezichthouder van de benodigde informatie voorzien. 

 

Conclusie 

Bij KDV de Tichelaar wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Zonnekinderen. Daarnaast heeft 

elke locatie een pedagogisch werkplan opgesteld. Het werkplan van KDV de Tichelaar wordt 

besproken met de beroepskrachten. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De toezichthouder heeft een observatie op de groepen gedaan en een interview gehouden met de 

beroepskrachten. Op basis daarvan is beoordeeld of er op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang. 

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Een aantal worden middels 

voorbeelden uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Feiten 

De observatie vindt plaats op een maandagochtend. De peuters spelen buiten en gaan daarna fruit 

eten. De baby's en dreumesen volgen hun eigen ritme. 

 

Emotionele veiligheid 

Respectvolle intimiteit 

De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 

hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 

zich leiden door de reactie van het kind. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Op de peutergroep: de kinderen zitten aan tafel en krijgen drinken en fruit. Een kind kijkt niet blij. 

De beroepskracht vraagt wat er is, hij zegt dat hij naar zijn moeder wil. De beroepskracht vraagt of 

hij even bij haar wil zitten. Dat wil het kind niet. De andere beroepskracht vraagt het even later 
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ook aan hem, maar hij wil het nog steeds niet. Hij blijkt moe te zijn. De beroepskracht vraagt aan 

hem of ze zijn knuffel moet pakken uit de tas. Dat wil de jongen wel.  

Een ander kind begint aan tafel te jammeren, ze moet hoesten en zegt 'mama'. De beroepskracht 

reageert: "Moet je hoesten en wil je dat straks aan mama vertellen? Dat mag. Wil je even bij me 

komen zitten?". Het meisje komt op schoot zitten, ze kletsen wat en het meisje is niet meer 

verdrietig. 

 

Op de babygroep: Een baby komt wennen in de ochtend, hij is er voor het eerst. De beroepskracht 

heeft de baby dicht tegen zich aan liggen, hij is in slaap gevallen. Als hij een tijdje later weer 

overstuur huilt, doet ze hetzelfde; ze houdt hem tegen zich aan, zegt dat hij van zich mag laten 

horen.  

 

Aandacht 

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 

baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.  

 

Praktijkvoorbeeld: 

Zowel de beroepskracht als de stagiaire zijn tijdens de verschoonmomenten volledig op de 

baby/dreumes gericht. Ze vertellen wat ze gaan doen en lachen/maken geluidjes. De 

beroepskracht reageert ondertussen ook op een kind in de box dat na 5 minuten spelen begint te 

huilen: "Ja, ik hoor jou. Heb je er genoeg van? Ja dat mag, dat mag je gewoon zeggen".  

 

Kennis baby-ontwikkeling 

De beroepskrachten weten wat baby’s aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 

in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

De beroepskracht let op de signalen van de jonge baby. Vanaf het begin houdt zij een ritme aan; 

slapen in bed, verschonen, even spelen. Ook al zijn deze momenten maar heel kort, de 

beroepskracht spreekt de baby toe met bemoedigende woorden, als hij toch even in zijn bedje 

heeft geslapen of even heeft gespeeld in de box. Het feit dat de baby tijdens het verschonen 

lachte, was voor haar een teken dat hij wel even kon gaan spelen. 

 

Sociale competentie 

Leren samenspelen 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 

kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen. 

 

Op het schoolplein is te zien dat de peuters en kleuters samen spelen. De ouderen helpen de 

jongeren. Als een kind geen aansluiting heeft met andere kinderen, gaan de beroepskrachten dit 

kind koppelen aan een ander kind. Of ze gaan eerst met een kind een rondje lopen over het 

schoolplein, kijken wat het kind wil doen en kijken dan met wie het kind kan gaan spelen. 

 

Begeleiden en feedback 

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

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 

leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een 

(bijna) conflict zelf hebben opgelost. 

 

Als de kinderen na het buiten spelen weer naar binnen moeten gaan, verzamelen ze op een 

centraal punt. Van daaruit lopen ze in tweetallen, hand in hand naar binnen. Een meisje dat pas op 

de peutergroep is, wil eerst geen hand geven. Dan doet ze het toch, ze loopt met een ander kindje 

naar binnen. De beroepskracht benoemt dat ze dit goed heeft gedaan. 
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Een kind wil de appelschil niet opeten. De beroepskracht vraagt of hij het toch wil proberen en laat 

zien dat de andere kinderen het ook doen. "Probeer het schilletje maar eens op te eten, jij hebt 

hele goede tanden. Kijk, (naam kind) doet dat ook. En ik ook". 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde opvang geboden. 

 

Voorschoolse educatie 

Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 

op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 

programma Startblokken. Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er 

activiteiten worden aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is 

onder andere gezien dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 

gestimuleerd wordt op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De toezichthouder kon de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk herkennen 

conform het Pedagogisch Beleidsplan. 

 

Op het moment is er een 'Witte week', er is geen thema. Het thema hiervoor was 'Rupsje Nooit 

Genoeg', over groeien en bloeien en volgende week is het thema 'Zomer; kamperen op de 

boerderij' aan de beurt. 's Morgens mogen de kinderen hun foto ophangen en wordt met behulp 

van de dagritmekaarten de dag doorgenomen. Alles wordt zoveel mogelijk visueel gemaakt voor de 

kinderen die de taal nog niet goed beheersen. Als ze liedjes gaan zingen, mogen kinderen een 

voorwerp uit de bak kiezen, bijvoorbeeld een rode auto. Het liedje 'Een klein rood autootje' wordt 

dan gezongen. 

Er zijn woordkaarten, zodat woorden en plaatjes behorende bij het thema geleerd kunnen worden. 

Ouders van de kinderen met een VVE-indicatie krijgen een pakketje mee naar huis zodat zij ook 

thuis kunnen oefenen en meer betrokken zijn bij hetgeen hun kinderen leren. 

In de groepsruimte zijn speelhoeken gecreëerd, zoals een huishoek en een bouwhoek. De kinderen 

kunnen zelf speelgoed pakken, zoals puzzels en spelletjes.  

In de buitenruimte kunnen zij rennen, fietsen, klimmen, glijden en fantasiespel doen in de 

zandbak, in het speelhuisje en in de bosjes. 

 

Het aanbod VE is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud 

wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen. 

 

Per acht aanwezige kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig. In totaal worden er 

maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen bij de peutergroep. Ten tijde van de inspectie zijn 

er in totaal 9 kinderen aanwezig. 

 

De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 

 

• Men is in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het 

opdoen van pedagogische vaardigheden. 

• Men is in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie. 

• Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 
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De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan (2020-2021). 

Hierin is opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op het gebied van 

voorschoolse educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de wijze van 

evalueren is. VVE staat als vast onderdeel op de agenda van het teamoverleg van de peutergroep. 

Hierin worden knelpunten besproken, afspraken vastgelegd en nagegaan.   

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (kwaliteitsmedewerker) 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch werkplan 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020-2021) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein heeft de toezichthouder gekeken naar: 

  

• Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van medewerkers in het personenregister 

kinderopvang (PRK). 

• De koppeling van medewerkers aan de houder in het PRK. 

• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen. 

• Het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen (= 

beroepskracht-kindratio). 

• De samenstelling van de stamgroep (stabiliteit van de opvang voor kinderen). 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (6) en de twee stagiaires zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (6) en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 5-7-2021. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij KDV de Tichelaar zijn twee stamgroepen: 

 

- Stampertjes met maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar 

- Knabbel en Babbel met maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar (in de praktijk 0-2 jaar) 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (kwaliteitsmedewerker) 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Pedagogische praktijk 

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

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

kinderen zich bevinden: 

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

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

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

voelen; 

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

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

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

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

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

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

het aanbod van activiteiten. 

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

 

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

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

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

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

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

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

afgestemd. 

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

 

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

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

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, 
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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) 

 

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 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; 



 

12 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-07-2021 

IKC De Tichelaar te Gendt 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IKC De Tichelaar 

Aantal kindplaatsen : 32 

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 : Zonnekinderen 

Adres houder : Postbus 201 

Postcode en plaats : 6900 AE ZEVENAAR 

Website : www.zonnekinderen.nl 

KvK nummer : 09127903 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Suzanne Duchateau 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 6680 AA BEMMEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-07-2021 
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Opstellen concept inspectierapport : 06-07-2021 

Zienswijze houder : 13-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 13-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 5 juli 2021 vond een onaangekondigd inspectiebezoek plaats op de dagopvang van IKC de 

Tichelaar in Gendt. Het bezoek is op prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in de rapportage 

van de toezichthouder. 

 

 

 

 

 

 

 


