Inspectierapport
De Zon (KDV)
Frankentaler 73
6851VP Huissen
Registratienummer 612873444

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Lingewaard
06-03-2018
Jaarlijks onderzoek
Definitief
04-04-2018

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................. 10
Gegevens voorziening ..................................................................................................... 14
Gegevens toezicht .......................................................................................................... 14
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 15

2 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-03-2018
De Zon te Huissen

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 onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald.
Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en op de
wijzigingen op grond van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK).

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 over het kindercentrum
Kinderdagverblijf de Zon, onderdeel van kinderopvang Zonnekinderen, biedt opvang aan maximaal
60 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, verdeeld over 5 groepen.
Het kinderdagverblijf is gevestigd aan de Frankentaler te Huissen. In hetzelfde pand is ook
buitenschoolse opvang de Zon van dezelfde organisatie gevestigd.
Op het kinderdagverblijf wordt met het gecertificeerde programma voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) Startblokken en basisontwikkeling gewerkt.
Onderzoeksgeschiedenis
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2016 is een overtreding geconstateerd; een verklaring omtrent
het gedrag van een stagiaire was ouder dan de toegestane 2 jaar.
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2017 waren er geen overtredingen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij KDV De Zon op een dinsdagochtend.
De volgende domeinen zijn getoetst; Pedagogisch Klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en
Gezondheid.
De houder heeft in het kader van IKK wijzigingen doorgevoerd. De beroepskrachten zijn op de
hoogte van de wetswijzigingen. De documenten zijn aangepast en voldoen aan de eisen.
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder aan alle getoetste eisen uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen voldoet.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk
geobserveerd en beoordeeld.
Eveneens zijn de basisvoorwaarden van de voorschoolse educatie beoordeeld.
Er is geobserveerd op de babygroep, peutergroep en tijdens de poppenkastvoorstelling boven.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Zonnekinderen
opgesteld. Daarnaast is een locatiespecifiek praktijkplan geschreven voor kinderdagverblijf De Zon.
De toezichthouder heeft dit document onderzocht en beoordeeld op basis van o.a. de volgende
nieuwe wettelijk vastgelegde onderdelen per 1 januari 2018:
- op welke wijze invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang.
- 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.
- vormgeving mentorschap.
- de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepsruimte kunnen verlaten.
- beschrijving van de taken die stagiaires in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid.
Per 1 januari 2018 is de Wet IKK in werking getreden. De nieuwe inspectie-items die betrekking
hebben op het pedagogisch beleid en werkplan maken deel uit van dit onderzoek.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen.
Per 1 januari 2018 is de Wet IKK in werking getreden. De nieuwe inspectie-items die betrekking
hebben op het pedagogisch beleid, maken deel uit van dit onderzoek.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen.
Verantwoorde dagopvang
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie januari 2015).
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Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen (ook wel
competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang
(Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004):

emotionele veiligheid

persoonlijke competentie

sociale competentie

overdracht van normen en waarden
Per competentie staat in het veldinstrument ‘Observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens deze observatie zijn drie
competenties, te noemen 'persoonlijke competentie', ‘sociale competentie' en ‘overdracht van
waarden en normen', duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. De competenties met de
observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet.
Emotionele veiligheid:
"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".
Observatie tijdens de poppenkastvoorstelling:
Tijdens de poppenkastvoorstelling komen de allerkleinsten af en toe naar de beroepskracht
toegelopen omdat ze het toch een beetje druk/spannend vinden. De beroepskracht reageert hier
gepast op en neemt het kind bij zich op schoot of geeft een handje.
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de emotionele veiligheid wordt
gewaarborgd.
Persoonlijke competenties:
"De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces".
Observatie babygroep:
De beroepskracht leest aan tafel een boekje aan 5 kinderen aan tafel. De kinderen reageren op het
boekje. De beroepskracht past haar tempo aan aan de kinderen en hun leeftijd. Ze herhaalt nieuwe
woordjes en maakt er een interactief verhaal van. "L! Waar is de kip in het boek?"
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de
persoonlijke competenties wordt gewaarborgd.
Sociale compententies
"De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom".
Observatie op de babygroep:
Kinderen klein als ze zijn worden gestimuleerd om elkaar te helpen, " geef maar even door", "help
hem maar even".
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de
sociale competenties wordt gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden:
"De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol (mondeling)......"
Observatie peutergroep:
De beroepskrachten eten tijdens het fruitmoment zelf ook eigen fruit mee met de kinderen.
Hiermee geven ze een goed voorbeeld af aan de kinderen.
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de overdracht van normen en
waarden wordt gewaarborgd.
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 dagopvang geboden.
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Voorschoolse educatie
KDV De Zon biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het erkende VVE-programma 'Startblokken en
basisontwikkeling'. Er wordt o.a. gewerkt met thema's.
Het thema ten tijde van het bezoek was "Ridders en Kastelen". Er wordt voorgelezen uit een
boekje m.b.t. het thema, de poppenkastvoorstelling staat tevens in dat thema.
Kinderen met een VVE-indicatie komen minstens 10 uur per week naar het kinderdagverblijf.
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal aanwezige kinderen.
Alle 10 beroepskrachten werkzaam op de dag van het bezoek beschikken over een passende
beroepskwalificatie en een VVE-certificaat.
De eisen omtrent een bewijs van scholing die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie (vve-certificaat) zijn per 1 januari 2018
aangescherpt. Twee beroepskrachten zijn in het bezit van een bewijsstuk 'oude stijl'. Het
bewijsstuk voldoet, omdat deze valt onder het overgangsrecht, aangezien de beroepskrachten voor
1 januari 2018 in het bezit waren van het vve-certificaat.
De houder heeft een opleidingsplan voor het jaar 2017- 2018 opgesteld waarin staat beschreven
op welke wijze de beroepskrachten hun kennis met betrekking tot VVE in stand houden.
Conclusie:
De houder voldoet aan alle gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met Mevr. de Groot en Mevr. Arts,
op locatie met de locatie-verantwoordelijke Mevr. Glorie)

Interview (op elke geobserveerde groep minstens 1 beroepskracht)

Observaties (de pedagogische praktijk)

Pedagogisch beleidsplan (2018)

Pedagogisch werkplan (2018)

VVE-certificaten (10 ingezien waarvan 7 startblokken-certificaat en 3 Vvoy-certificaat)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017-2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
Van 10 beroepskrachten werkzaam op de dag van het onderzoek, zijn de verklaring omtrent het
gedrag ingezien en in orde bevonden.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Van 10 beroepskrachten werkzaam op de dag van het onderzoek, zijn de beroepskwalificaties
ingezien en in orde bevonden.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Aantal beroepskrachten
Op 6 maart 2018 was de beroepskracht-kindratio als volgt:
groepsnaam
Lime
(babygroep)
Oranje
(peutergroep)
Blauw (verticale
groep)
Roze
Paars

maximaal aantal op
te vangen
kinderen:
12

aantal
kinderen

aantal ingezette
beroepskrachten

aantal
beroepskrachten
vereist
2

6

2

12

11

2

2

12

12

2

2

12
12

11
6

2
2

2
2

Op De Zon kan de beroepskracht-kindratio-afwijkingsregel op onderstaande tijden worden ingezet
voor de groepen paars, oranje, roze en blauw:

In de ochtend tussen 8.30-9.00

Gedurende de middagpauze tussen 13.00-14.00 uur

Aan het einde van de dag tussen 17.00-18.30 uur

Als er op dinsdag de groep Lime uit meer dan 10 kinderen bestaat, wordt er een pm-er extra
ingezet. De afwijkingsregeling voor die groep op die dag is dan als volgt:

Gedurende de middagpauze tussen 13.00 – 14.30 uur

Aan het einde van de dag tussen 17.00-18.30 uur.
Conclusie:
KDV De Zon voldoet wat betreft beroepskracht-kindratio aan de gestelde eisen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De






locatie biedt ruimte aan vijf groepen dagopvang.
Lime groep: 12 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 2 jaar.
Paarse groep: 12 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Roze groep: 12 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Blauwe groep: 12 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Oranje groep: 12 kindplaatsen voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De kinderen weten in welke stamgroep zij zitten. Een stamgroep is zoveel mogelijk gekoppeld aan
een vaste pedagogisch medewerker.
Conclusie:
KDV De Zon voldoet wat betreft stabiliteit, omvang en samenstelling van de groepen aan de
gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met Mevr. de Groot en Mevr. Arts,
op locatie met de locatie-verantwoordelijke Mevr. Glorie)

Interview (op elke geobserveerde groep minstens 1 beroepskracht)

Verklaringen omtrent het gedrag (10 ingezien)

Diploma's beroepskrachten (10 ingezien)

Presentielijsten (6/3/2018)

Personeelsrooster (6/3/2018)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein heeft de toezichthouder de werkwijze in de praktijk betreffende veiligheid en
gezondheid beoordeeld.
Daarnaast is de aanwezigheid van een volwassene met een geldig kinder-EHBO bewijsstuk
getoetst.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Per 1 januari zijn er nieuwe eisen gesteld aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zo moeten
grote risico's veiligheid en gezondheid worden beschreven en de wijze waarop de kinderen geleerd
wordt met de kleine risico's om te gaan. Kinderopvang Zonnekinderen heeft een beleid opgesteld
vanuit de nieuwe eisen, n.a.v. van het format van Veiligheid.nl.
Op het moment dat opvang plaatsvindt, is er altijd een beroepskracht aanwezig die gekwalificeerd
is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De toezichthouder heeft passende kinder-EHBO
certificaten ingezien.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met Mevr. de Groot en Mevr. Arts,
op locatie met de locatie-verantwoordelijke Mevr. Glorie)

Interview (op elke geobserveerde groep minstens 1 beroepskracht)

Pedagogisch beleidsplan (2018)

Pedagogisch werkplan (2018)

5 EHBO-certificaten ingezien van de 10 beroepskrachten werkzaam op de dag van het
onderzoek
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 2a Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 2b 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 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 2 en 4 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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 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 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 aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en
vaardigheden:
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;
e. het 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 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 geldt tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
(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, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met
e, 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 2 en 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
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: De Zon
: 60
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Zonnekinderen
Postbus 201
6900AE ZEVENAAR
www.zonnekinderen.nl
09127903
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Annemarie Bovenschen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Lingewaard
: Postbus 15
: 6680AA BEMMEL

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

06-03-2018
23-03-2018
28-03-2018
04-04-2018
04-04-2018
04-04-2018

: 11-04-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op 6 maart 2018 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgehad op de dagopvang van
locatie de Zon in Huissen.
Het bezoek is op prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in de inhoud van het rapport.
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