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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. 
 
De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn 
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met 
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden 
als bijlage bij dit rapport. 
  
Bij deze inspectie is het volgende onderzocht: 
  
•           pedagogisch klimaat; 
•           eisen aan het personeel; 
•           aantal beroepskrachten; 
•           stabiliteit van de opvang voor kinderen; 
•           meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
kinderdagverblijf (KDV) 't Schoapie, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in 
het rapport uitgewerkt. 
 
Feiten over KDV 't Schoapie 
KDV 't Schoapie is gevestigd op een boerderij en valt onder agrarische kinderopvang. Er is binnen 
veel speelruimte, maar vooral buiten is er enorm veel ruimte. Bovendien bevinden zich veel 
verschillende soorten dieren (o.a. koeien, schapen, konijnen, geiten, kalkoenen, kippen) op dit 
agrarische kdv. 
Er wordt ook peuterwerk en VVE aangeboden op dit kdv. Naast het kdv wordt er ook bso 
aangeboden op deze locatie. 
 
In het LRKP staat het KDV geregistreerd met 68 kindplaatsen. 
 
 
Inspectiegeschiedenis 
 29-03-2017 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang; 
 24-07-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot 

voorschoolse educatie;  
 30-10-2018 nader onderzoek: de tekortkomingen zijn hersteld. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen, na herstelaanbod, alle getoetste voorwaarden aan de eisen 
uit de Wet kinderopvang. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

Op kdv 't Schoapie wordt een algemeen pedagogisch beleidsplan van de VAK (Verenigde Agrarische 
Kinderopvang) gehanteerd waarin het algemeen geldend pedagogisch beleid staat. In het 
pedagogisch werkplan staat het locatie gebonden beleid beschreven. Uit een gesprek met de 
beroepskrachten blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van het beleid en daarnaar handelen. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). 
Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het 
beschrijven van de pedagogische praktijk. 
  
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
  
Indicator uit het Veldinstrument: 
‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen’. 
  
Observatie (Knienties): 
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby's. De beroepskracht geeft één van de baby's een fruithapje. De beroepskracht vertelt de baby 
dat dat ze hem een hapje eten gaat geven. Als de baby het hapje eten op heeft vraagt de 
beroepskracht aan de baby of hij het lekker vindt. Eén van de andere kinderen loopt naar 
beroepskracht toe om wat te vertellen. De beroepskracht reageert wel maar blijft contact met de 
baby houden als ze weer een hapje eten geeft.  
 
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
  
Indicator uit het Veldinstrument:  
‘Er is wederzijdse interactie tussen de beroepskrachten en individuele kinderen’.  
  
Observatie (Lammegies): 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. 
Eén van de kinderen komt naar de beroepskracht lopen met een boekje in haar hand. De 
beroepskracht pakt het boekje en kijkt samen met het kind naar de plaatjes. De beroepskracht 
vraagt welk dier er op het plaatje staat en welk geluid het dier op het plaatje maakt.  
  
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
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Indicator uit het Veldinstrument: 
‘De kinderen zijn deel van de groep’. 
 
Observatie (Lammegies): 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
De beroepskrachten lopen door de groepsruimte en vertellen dat ze naar buiten gaan. Iedereen 
'moet' opruimen. De beroepskrachten helpen de jongere kinderen mee met opruimen. Ze geven 
korte aanwijzingen en vervolgens complimenten als er actief meegeholpen wordt. De kinderen die 
het lastig vinden om zelf op te ruimen worden bij de hand genomen om samen op te ruimen. 
 
Overdracht van normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
Indicator uit het Veldinstrument: 
‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'. 
 
Observatie (Bloemenweide): 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. De kinderen hebben buiten 
gespeeld. Als ze naar binnen gaan vraagt de beroepskracht aan de kinderen wat ze moeten doen 
voor ze naar binnen kunnen. De kinderen vertellen dat ze eerst hun  laarzen uit doen. De kinderen 
doen zelf hun laarzen uit en krijgen een compliment. 
De beroepskracht vraagt wat ze nog meer moeten doen voor ze naar binnen kunnen. Eén van de 
kinderen geeft aan dat de jas ook nog uit moet.  
 
 

Voorschoolse educatie 

Bij KDV 't Schoapie wordt sinds 2015 gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden. 
Op groep 'Bloemenweide' wordt alleen VVE aangeboden. De andere 2 peutergroepen bieden geen 
VVE aan. 
 
De houder heeft de volgende onderdelen concreet en toetsbaar beschreven in het pedagogisch 
beleidsplan (versie 3, 2019) en locatie werkplan: 
  
Kenmerkende visie:  
Het pedagogisch beleid beschrijft een visie waarin de uitgangspunten van VE en het stimuleren van 
de brede ontwikkeling van kinderen naar voren komt. Hoe dit in activiteiten wordt omgezet is 
concreet beschreven. 
Observatie in de praktijk: 
De beroepskracht vertelt over het VE aanbod en de activiteiten die hierbij aansluiten. 
Tijdens de activiteiten wordt er gebruik gemaakt van pictogrammen en dagritme kaarten, zijn er 
speelhoeken gemaakt er wordt er gebruik gemaakt van vertelplaten met woorden. Tevens is een 
thema tafel aanwezig. 
Naast de opvang van VE kinderen, worden er ook kinderen opgevangen waarvan de ontwikkeling 
niet vanzelfsprekend verloopt en extra aandacht vraagt. Het ene kind op pedagogisch gebied, het 
ander op medisch gebied. 
 
Stimulerende ontwikkeling:  
Het pedagogisch beleid besteedt aandacht aan de ontwikkeling van kinderen op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de VE 
methode 'Opbrengstgericht werken'. De beschrijvingen van het aanbod sluiten aan op deze 
methode. 
Observatie in de praktijk: 
De beroepskracht toont tijdens de inspectie een VE map. Hierin wordt middels een groepsplan en 
planning een activiteiten aanbod uitgewerkt die de ontwikkeling van de kinderen stimuleert op de 
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Volgen ontwikkeling:  
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VE kinderen worden geobserveerd aan de hand van het kindvolgsysteem 'KIJK'. Voor de VE-
kinderen is er een handelingsplan opgesteld.  
Observatie in de praktijk: 
De beroepskracht vertelt hoe zij de observatie samen invullen en laat hiervan een aantal 
voorbeelden zien. De informatie wordt ook besproken tijdens de overdracht met school.  
 
Betrekken ouder:  
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe zij ouders informeren en betrekken bij de VE activiteiten 
en de ontwikkeling van hun kind. 
Observatie in de praktijk: 
De beroepskracht vertelt over de samenwerking en het betrekken van ouders bij het VE 
programma. Er wordt gewerkt met thema brieven, welke de Toezichthouder heeft ingezien. 
Daarnaast vinden er op regelmatige basis gesprekken plaats met ouders om de ontwikkeling van 
hun kind te bespreken.  
 
Passende ruimte:  
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de voorwaarden die samen hangen met de inrichting van de 
ruimte en het aanbieden en inzetten van materialen en spelvormen. 
Observatie in de praktijk: 
De inrichting van de ruimte en het aanwezige materiaal is passend voor voorschoolse educatie. Per 
thema wordt er gewerkt met woordenlijsten. Tijdens de inspectie is de ruimte ingericht op het 
thema Herfst.  
 
Overdracht naar school: 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de aansluiting met de basisschool; er wordt gewerkt met 
een warme overdracht. 
Observatie in de praktijk: 
De beroepskracht kan toelichten op welke wijze de inhoudelijke aansluiting met de basisschool 
wordt gerealiseerd. Er is een goede samenwerking en sprake van een warme overdracht. De 
toezichthouder heeft tijdens de inspectie een overdrachtsformulier ingekeken. 
 
Er vinden vijf ochtenden per week VVE-activiteiten plaats. Kinderen met een VVE-indicatie komen 
minimaal vier ochtenden per week. Er wordt gewerkt met thema's. Een thema duurt 3 weken 
waarna een week 'rust' volgt. 
 
De beroepskrachten bezitten een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek 
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- 
en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
 
Bovendien beheersen de beroepskrachten voorschoolse educatie aantoonbaar ten minste niveau 
3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
De houder heeft een scholingsplan opgesteld waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de kennis 
en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden bij het item Pedagogische klimaat zijn conform de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch werkplan (versie 3, 2019) 
 

Personeel en groepen 
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten en stagiaire, die tijdens het onderzoek werkzaam zijn, zijn niet allemaal 
geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het Personenregister kinderopvang (PRK). 
Tijdens de inspectie is er één beroepskracht wel geregistreerd in het PRK, maar niet gekoppeld aan 
de houder. Daarnaast is er één stagiaire niet gekoppeld en niet geregistreerd in het PRK. 
 
Ten aanzien van het registreren en koppelen van de beroepskracht aan de houder binnen het PRK 
heeft de toezichthouder het herstelaanbod toegepast.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten, die tijdens het onderzoek werkzaam zijn, beschikken over een passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk is opgenomen. 
 
 

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

De toezichthouder heeft verschillende presentielijsten bekeken. De verhouding tussen het 
minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep 
is conform de Wet kinderopvang. 
 
Op het moment van de inspectie zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit: 
 

Groep 0 jr 1 jr 2 jr 3 jr aantal beroepskrachten 

Lammegies 1 6 2 3 2 

Bloemenweide    4 1 

Knienties 5 4 1 2 3 

 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt met vijf stamgroepen gewerkt: 
 

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw 

Lammegies 16 0-4 jaar 
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Konienties 16 0-4 jaar 

Peutertuin 16 2-4 jaar 

Peuterwerk 8 2-4 jaar 

Bloemenweide VVE 12 1-4 jaar 

 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn, na herstelaanbod, volledig 
conform de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang (steekproef) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef) 
 Presentielijsten 
 Pedagogisch werkplan (versie 3, 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 
omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden 
geboden. Deze meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
 een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 

het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, 
dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

 indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen; 

 specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

  
  
Het in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende stappen: 
 het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
 een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
 het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; het beslissen 

over: - het doen van een melding, en - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door middel van het verzorgen van 
informatie avonden. Daarnaast komt het gebruik en de handelwijze van de meldcode tijdens 
vergaderingen of teambijeenkomsten op de agenda.  
  
Kdv 't Schoapie is op de hoogte van de handelswijze met betrekking tot de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang. 
 
Conclusie 
De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet 
kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

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

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

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

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

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

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

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 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

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

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

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

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

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

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

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
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Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Schoapie 
Website : https://www.schoapie.nl/ 
Vestigingsnummer KvK : 000015682889 
Aantal kindplaatsen : 68 
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 : v.o.f. Nikamp 
Adres houder : Raamsweg 47A 
Postcode en plaats : 8106RJ Mariënheem 
Website : www.schoapie.nl 
KvK nummer : 05079609 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD IJsselland 
Adres : Postbus 1453 
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE 
Telefoonnummer : 038-4 281 686 
Onderzoek uitgevoerd door :  I. Mars 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Raalte 
Adres : Postbus 140 
Postcode en plaats : 8100AC RAALTE 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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