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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. 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona en de 

geldende maatregelen.  

 

Tijdens dit onderzoek bij IKC Remigius zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risico-gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de 

onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van 

de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

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 kindercentrum 

IKC KDV Remigius is een onderdeel van Nieuwe Maan BV. De opvang in het kinderdagverblijf 

(KDV) vindt plaats in IKC Remigius in Duiven. Naast het kinderdagverblijf is in het gebouw tevens 

basisschool Remigius en een buitenschoolse opvang van dezelfde organisatie gevestigd. 

Het KDV biedt opvang aan maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar, verdeeld over 

2 stamgroepen. 

De peutergroep Roze is direct naast de kleuterklassen bij de basisschool gevestigd en heeft als 

buitenspeelplaats het schoolplein. De peutergroep biedt voorschoolse educatie (VVE) volgens de 

methode Startblokken.   

Naast de peutergroep, groep Roze, heeft het kinderdagverblijf een verticale stamgroep, groep 

Groen. Groep Groen bevindt zich in een bijgebouw, aangrenzend aan het schoolgebouw. De groep 

heeft een eigen omheinde buitenruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Op 5 september 2019 jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

OP 1 september 2020 wordt tijdens het jaarlijks onderzoek, na herstelaanbod op uitvoer 

Voorschoolse Educatie in Pedagogisch klimaat aan de voorwaarden voldaan. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Er zijn ontwikkelingen gaande voor nieuwe accommodatie van IKC Remigius. De nieuwbouw wordt 

redelijkerwijs in de zomer van 2021 opgeleverd. De inspectie is op prettige en ontspannen wijze 

verlopen.  

In verband met de geldende maatregelen tegen verspreiding Covid 19 heeft dit jaarlijks onderzoek 

niet op de locatie plaatsgevonden. Door telefonische gesprekken met twee beroepskrachten, de 

houder en een documenten onderzoek is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen 

gekomen.  

Tijdens de interviews is onder meer gesproken over de gang van zaken in de praktijk, de uitvoering 

van passende gezondheidsmaatregelen waar nodig om het aantal besmettingen van Covid 19 te 

blijven beperken.  
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Conclusie 

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat aan alle onderzochte voorwaarden op IKC Remigius 

wordt voldaan.  

 

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 gelezen en/of besproken is.   

 

 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid. Het locatiegebonden beleid van IKC Remigius, (factsheet) geeft een 

beschrijving van de werkwijze op locatie.  

 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld door er zorg voor te 

dragen dat de nieuwe medewerkers zorgvuldig worden ingewerkt waarbij het pedagogisch beleid 

een onderdeel is.  

Er wordt sinds een klein jaar gewerkt met een senior pedagogisch medewerkers die zorgt dat de 

inhoud van het pedagogisch beleid en de werkwijze in de praktijk samenkomen.  

De houder vertelt dat onderwerpen uit het beleid aan bod komen tijdens het onderling overleg en 

tijdens het overleg met de medewerkers van de basisschool.  

 

Uit het telefonisch interview met de beroepskracht kwam naar voren dat de beroepskrachten op de 

hoogte zijn van en handelen naar het pedagogisch beleid. Ze kan voorbeelden geven van hoe 

onderdelen uit het pedagogisch plan zijn besproken bij teamoverleg.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen dat, 

rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

 



 

6 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2021 

IKC Remigius (KDV) te Duiven 

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, en 

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. 

 

De toezichthouder heeft geen observatie in de praktijk uitgevoerd. In plaats daarvan heeft een 

telefonisch interview met twee beroepskrachten plaatsgevonden. Een beroepskracht van de groep 

dagopvang 0-4 jaar en een beroepskracht van de peutergroep 2-4 jaar. 

De pedagogisch praktijk is dus niet geobserveerd. 

 

De toezichthouder heeft op grond van dit interview de keuze gemaakt een algemene beschrijving 

te geven over wat de beroepskracht telefonisch aangeeft ten aanzien van de pedagogische 

praktijk:  

 

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij elk kind individueel begroeten. In verband 

met de corona maatregelen komen ouders maar sporadisch op de groep. De beroepskracht vertelt 

hoe ze nu een jong kind heeft laten wennen op de groep vorige week hoe ze daarbij steun geven. 

Ze neemt actief informatie in ontvangst en draagt ook actief informatie aan de ouders over. Ze 

doet dat door het kind rustig en passend kennis te laten maken met de collega's en groepsgenoten. 

De ouders worden betrokken bij de zorg door meer telefonisch contact en overleg. De 

beroepskracht vertelt dat ze reageert op signalen van het kind en haar gedrag aanpast op een 

manier die aansluit bij de behoeftes van het kind. Ouders worden zoveel mogelijk door de vaste 

beroepskracht aangesproken. De onderlinge overdracht tussen collega's is zorgvuldig geregeld. 

 

De beroepskracht geeft een voorbeeld van een dagindeling, waarbij ze vertelt dat het soms lastig is 

om aan elk kind een passende activiteit aan te bieden. Ze lost dat soms op door met een kind af te 

spreken dat als een baby bijvoorbeeld zo op bed ligt. Dan gaan zij samen een spelletje doen. 

 

De beroepskracht zegt; "Ik verwoord bijna alles wat er gebeurt tegen de kinderen' 'Ik leg uit en 

licht toe op een passend niveau'. Ze geeft voorbeelden van activiteiten die gericht zijn op 

taalverrijking, zoals samen liedjes zingen en voorlezen.  

 

Ook geeft de pedagogisch medewerker voorbeelden van hoe ze samenspel stimuleert. Ze helpt het 

kind contacten te maken met andere kinderen als dit nodig is of de situatie onveilig wordt. Ze geeft 

als voorbeeld; "Ik zie een kind schrikken toen er een ander kind bij haar komt zitten bij het spelen 

in de keukenhoek. Ze valt stil in haar spel en kijkt afwachtend naar wat het andere kind gaat doen. 

Dan staat het kind op. Ik ben er naar toe gegaan en heb heel rustig gezegd; 'Jullie kunnen allebei 

hier spelen. Blijf maar rustig zitten K. Wat zouden jullie willen koken vandaag?'.  'Zo heb ik het 

kind even tijd gegeven om rustig mee te kijken en te kalmeren. Ik denk dat het kind zich begrepen 

voelde'.  

 

"En komt een kind niet zichzelf tot spel dan ga ik wel met het kind samen een spel opstarten. 

Voorzichtig stap voor stap.  Ik vraag wil je meespelen. Ik geef veel uitleg, ik let op de emoties, het 

kan kort zijn, het is fijn voor het kind als het een positieve ervaring is' 
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'We leggen steeds de afspraken die gelden voor de groep en het gebruik van de materialen uit aan 

kinderen. Er komen ook steeds nieuwe kinderen. We vertellen waarom afspraken belangrijk zijn en 

we gaan uit van het positieve, we zeggen, je mag hier lopen en buiten mag je rennen' 

 

Conclusie 

Ondanks dat de toezichthouder geen oordeel heeft gegeven, wordt verwacht dat op basis van dit 

onderzoek de pedagogische praktijk op deze locatie redelijkerwijs in overeenstemming is met de 

Wet kinderopvang. 

 

 

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. 

 

Programma 

IKC Remigius (KDV) werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse 

Educatie programma Startblokken op beide stamgroepen.  

 

Uitvoering.  

Tijdens het interview heeft de toezichthouder geconstateerd dat er activiteiten worden aangeboden 

om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is onder andere gesproken 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 kunnen herkennen conform het 

Pedagogisch Beleidsplan. Startblokken wordt op beide stamgroepen aangeboden, op de 

Peutergroep wordt het beleid strikter nageleefd. Op de peutergroep is de themahoek ingericht en 

worden meer gestructureerde gerichte activiteiten aangeboden. 

 

Groepsgrootte en beroepskracht kind ratio. 

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

maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen bij IKC Remigius. De beroepskracht geeft aan dat 

er op de dag van het telefonisch gesprek in totaal 15 kinderen aanwezig waren. 

 

Eisen aan de beroepskrachten 

Op een beroepskracht na voldoen de werkzame beroepskrachten 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. 

 

Daarnaast is één beroepskracht van het team voorschoolse educatie gestart met opleiding 

Startblokken. Deze pedagogisch medewerker is in bezit van een diploma gericht op de 

pedagogische vaardigheden en beheerst aantoonbaar niveau 3 F. Zij mag werken op de groep met 

een beroepskracht die volledig bevoegd is. UIt het interview blijkt dat ze niet alleen op de groep 

werkt.  

 

Opleidingsplan  

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.  
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Ouderparticipatie 

De beroepskrachten spreken de ouders aan tijdens het brengen en halen van de kinderen Ook 

worden gesprekken met ouders gevoerd waarbij bijvoorbeeld besproken hoe ze de ontwikkeling 

met lezen kunnen ondersteunen. Ouders worden op de hoogte gehouden via het ouderportaal. 

Nu met de coronamaatregelen wordt er vaker gebeld met de ouders. De beroepskracht vertelt in 

het interview dat het moment van het halen en brengen van de kinderen op het plein ook gebruikt 

wordt waarbij zeker voldoende rekening wordt gehouden met de huidige maatregelen.  

Voorbeeld uit de praktijk; De ouders krijgen ook de woordkaarten mee naar huis en de 

beroepskrachten vragen na hoe het gaat met het oefenen thuis.  

 

Overdracht naar de basisschool  

Uit het interview blijkt dat de overgang van kinderen náár de basisschool goed verloopt. Kinderen 

die bijna 4 worden gaan vanuit de peutergroep regelmatig wennen in de kleuterklas. Er is een 

warme overdracht met desbetreffende leerkracht en de ouder(s). 

 

Observatiemethode  

Tenslotte wordt de ontwikkeling van de kinderen structureel gevolgd en getoetst middels de 

methode 'Kijk' waar de school ook mee werkt. 

 

Aanbod 960 uur    

Sinds 1 augustus 2020 geldt de wettelijke eis: 

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 en draagt er zorg voor dat deze 

kinderen in de praktijk ook deze uren kunnen komen. De peutergroep van KDV Remigius biedt 960 

uur opvang aan kinderen met een VVE indicatie. Uit het interview met de vaste beroepskracht en 

de inzage in de kindplanning (welk kind komt hoeveel uur per week) blijkt dat men aan deze eis 

voldoet. In de praktijk komen de kinderen vier middagen op de peutergroep.  

 

Samenwerking met de basisschool.  

In het afgelopen jaar zijn door de huidige maatregelen de open deuren dagen tussen de groepen 

van het kinderdagverblijf en de kleutergroepen van de basisschool niet uitgevoerd.  

En met het buitenspelen gebruikt iedere groep een eigen speelterrein. Zodra dat weer mogelijk is 

worden deze activiteiten om kinderen samen te laten spelen en delen weer opgestart.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Nieuwsbrieven 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Personeelsrooster (week 18 van 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (factsheet IKC Remigius V3 2020) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (zeven) die op de groep werken deze maand en op de toegestuurde 

personeelsroosters staan, zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK).  

Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

En de stagiare is tevens geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang.    

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden 

 

 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (zeven) die volgens de beroepskracht aanwezig waren, 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 

Op grond van het telefonisch gesprek met de beroepskracht en de toegestuurde 

presentielijsten/personeelsroosters van week 18 van 2021 kan geconcludeerd worden dat er 

voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het IKC zet de pedagogisch beleidsmedewerkers in voor het coachen van de 

beroepskrachten. De uitwerking van de uren is vastgelegd in de bijlagen bij het pedagogisch 

beleid.  

 

Uit gesprek met beroepskrachten en de houder blijkt dat de beroepskrachten ook daadwerkelijk 

zijn gecoacht door een pedagogisch coach in 2020.  

 

Een beroepskracht geeft als voorbeeld dat ze een casus heeft ingebracht en besproken.  

Een andere beroepskracht vertelt dat ze geobserveerd is op de groep en feedback heeft gekregen 

op het handelen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in 2 vaste stamgroepen: 

 

 groep 'Groen'  14 kinderen (0-4 jarigen) 

 groep 'Roze'   16 kinderen (2-4 jarigen). 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website 

 Overzicht ingeschreven kinderen (week 18 van 2021) 

 Plaatsingsoverzicht (  april 2021) 

 Presentielijsten ( april 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (factsheet IKC Remigius V3 2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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. 

 

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

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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

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

 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid IKC Remigius 

 Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven. 

 Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid en gezondheid en grensoverschrijdend gedrag 

 Vierogenprincipe 

 Achterwachtregeling 

Tevens is uit het beleid op te maken hoe men het beleid actueel houdt en er sprake is van een 

cyclisch geheel. 

  

Uit de interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheids- en gezondheidsrisico's 

voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. 

De beroepskracht kon bijvoorbeeld vertellen met welke maatregelen het vierogenprincipe wordt 

gewaarborgd als de basisschool bijvoorbeeld vakantie heeft.  

 

De beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de 

in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 

De toezichthouder heeft passende certificaten ingezien. 

 

De maatregelen in verband met corona staan beschreven voor de locatie. De beroepskrachten 

kunnen concreet vertellen welke maatregelen er zijn en worden genomen op deze locatie. Zo 

vertellen ze bijvoorbeeld dat er afspraken gemaakt zijn met de basisschool wie welke ruimte 

gebruikt. Hoe het halen en brengen van de kinderen en de contacten met de ouders zijn 

georganiseerd.  

Uit het interview met de houder blijkt dat hij regelmatig op een positieve manier met de 

medewerkers de geldende maatregelen bespreekt.   

 

Conclusie   

Er wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (IKC Remigius) 

 IKC Remigius maatregelen Covid 2020 
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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) 

 

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) 

 
 

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) 

 

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) 
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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 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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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) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

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

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

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

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

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

werkzaamheden aanvangen. 

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

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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. 

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

kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

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

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

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

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IKC Remigius (KDV) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038346273 

Aantal kindplaatsen : 30 

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 : Nieuwe Maan B.V. 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901 JV Zevenaar 

Website : www.zonnnekinderen.nl 

KvK nummer : 52543099 

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 :  Ine Horstink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Duiven 

Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 6920 AA DUIVEN 
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Planning 

Datum inspectie : 17-05-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 25-05-2021 

Zienswijze houder : 31-05-2021 

Vaststelling inspectierapport : 01-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-06-2021 

 

 

 



 

21 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2021 

IKC Remigius (KDV) te Duiven 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 17 mei 2021 heeft er een, vanwege Coronamaatregelen aangepast, onderzoek plaatsgevonden 

op het KDV van IKC Remigius in Duiven. De contacten met de toezichthouder zijn prettig verlopen.  

Wij herkennen ons in het beeld dat de toezichthouder schetst. 

 

 

 

 

 

 

 


