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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op 23 maart 2021 is peuteropvang Kabouterhof van Stichting Protestants Christelijk
peuterspeelzaalwerk in opdracht van de gemeente Nunspeet bezocht voor een jaarlijks onderzoek.
Het
•
•
•

onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften:
Pedagogisch klimaat
Personeel en groepen
Veiligheid en gezondheid

Beschouwing
Peuteropvang Kabouterhof van Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk (SPCP) biedt
opvang in een eigen ruimte van de Opstandingskerk te Nunspeet.
Er is één groep van maximaal 16 kinderen.
Vanwege Covid 19 heeft er een kortere inspectie plaats gevonden dan tijdens een reguliere
inspectie zonder corona.
Inspectiegeschiedenis:
•
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 16 oktober 2018 zijn er tekortkomingen geconstateerd op
de domeinen Veiligheid en gezondheidsbeleid en Voorschoolse educatie.
•
Nader onderzoek november 2018; voldaan aan de wettelijke voorschriften, tekortkomingen
voldaan.
•
Jaarlijks onderzoek 13 mei 2019; niet volledig voldaan aan de wettelijke voorschriften Personeel en groepen; koppeling personen in PRK en verificatie VOG-bestuursleden Ouderrecht; Rapport van eerder inspecties op de website zijn niet aanwezig.
Huidige bevindingen:
De leidinggevende en de beroepskrachten hebben een coöperatieve houding.
De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleid opgestuurd van de Stichting Protestants Christelijk
Peuterspeelzaalwerk.
Dit beleidsplan is geschreven voor alle peuterspeelzaalgroepen in Nunspeet.
Dit
•
•
•

zijn
De
De
De

de volgende groepen:
Kabouterhof
Kikkerhof
Vlinderhof

In het plan staat het volgende o.a. beschreven:
•
Pedagogische visie
•
Ontwikkelingsgebieden
•
VVE beleid
•
Reglementen
Conclusie:
De houder voldoet aan de wettelijke eis
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Pedagogische praktijk
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk.
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door een
veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor deze
observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’,
opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden.
De observatie vond op een dinsdagochtend plaats.
Het
•
•
•

volgende is geobserveerd:
ouders brengen hun kinderen;
vrijspelen;
activiteit.

Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde
dagopvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst
daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk).
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, er zijn 2 aspecten uitgewerkt aan
de hand van de observatie. De observatie is kort gehouden in verband met de huidige situatie
rondom corona.
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;
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
De opvang start om 8.30 uur. De kinderen worden gebracht door de ouders. De ouders mogen hun
kind tot aan de deur brengen. De ouders gaan i.v.m. de corona maatregelen niet naar binnen.
De kinderen worden opgevangen door een beroepskracht, de handen ontsmet en gaan dan naar de
groep toe. De beroepskracht praat direct met de kinderen, "Goede morgen, hoe gaat het met je,
heb je goed geslapen." "Ga maar fijn spelen, we wachten tot alle kinderen er zijn."
De kinderen voelen zich direct op hun gemak. Ook als de kinderen aan het spelen zijn spreekt de
beroepskracht met de kinderen.
Waarmee willen ze spelen, met wie.
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;
Doelgericht aanbod
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans,
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaar kunnen te
ontdekken.
Het thema op de groep is Pasen en lente.
De kinderen mogen straks een eigen werkje maken.
Aan tafel gaan 4 kinderen zitten die dit werkje mogen maken.
De beroepskracht gaat in gesprek met de kinderen over het werkje (zie VE).
5 van 19
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-03-2021
Peuterspeelzaal Kabouterhof te Nunspeet

Conclusie
Peuteropvang Kabouterhof biedt pedagogisch verantwoorde opvang.
Voorschoolse educatie
De houder heeft in het pedagogisch beleid een hoofdstuk geschreven over VE.
Hierbij is ook een VVE Beleidsplan SPCP Nunspeet Schooljaar 2020/2021 aangeleverd.
Hierin staan o.a. de volgende punten beschreven:
•
VVE in de praktijk
•
Opbouw
•
“Doe meer met Bas “in de praktijk
•
VVE Scholing
De houder beschrijft hoe het kind wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld de volgende
aandachtspunten:
De beroepskrachten gaan in gesprek met kinderen en stellen goede vragen stellen, maar leren dit
ook de kinderen aan.
Onze pedagogisch medewerkers observeren de peuters zowel individueel als in groepsverband om
hen beter te leren kennen en aan te sluiten bij de belevingswereld en hun mogelijkheden en
beperkingen te ontdekken. Dit doen ze d.m.v. gebruik te maken van het programma KIJK.
Ouderbetrokkenheid
Ouders betrekken we nadrukkelijk bij de uitvoering van het VVE programma. Dit doen we
bijvoorbeeld door thema- of nieuwsbrieven. Met behulp van de themabrieven kunnen ouders thuis
ook met het thema aan de slag en zo extra aandacht geven aan activiteiten rondom dat thema.
Ouders waarvan de kinderen een VE-indicatie hebben worden gestimuleerd om meerdere dagen af
te nemen om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden.
De leidinggevende geeft aan dat de meeste kinderen 3 dagen komen en dat ouders dan ook niet
meer willen. Het komt voor dat een kind wel eens vier dagen komt, maar meer niet. De norm om
dan de 960 uur in 1 1/2 jaar te halen wordt dan vaak niet gehaald. Dat is dan omdat ouders niet
meer dagen willen afnemen.
VE in de Praktijk
Tijdens de inspectie gaat een beroepskracht een activiteit doen. Er mogen 4 kinderen van de groep
aan mee doen. Op deze manier krijgen de kinderen de aandacht en kan de beroepskracht het goed
uitleggen.
Aan de kinderen wordt gevraagd wat ze zien op het plaatje, een kip, wat doet een kip, welk geluid
enz.
Daarna wordt de activiteit stap voor stap uitgelegd en na iedere stap mag het kind de stap tot
uitvoering brengen.
De beroepskrachten hebben beide een certificaat van 'Doe meer met Bas". Dit VE-programma
wordt gebruikt.
Aan de leidinggevende is gevraagd hoe zij de 960 uur in 1 1/2 jaar tijd aanbieden.
De houder geeft aan dat de locatie 40 weken per jaar geopend is. Zodra een peuter vanaf 2,5 jaar
5 ochtenden VVE afneemt tot aan het vierde jaar kan de organisatie in
1 1/2 jaar (60 weken) 17,5 uur per week bieden, en dan komt het totaal aantal uren uit op 1050
uur. De houder voldoet hiermee aan de minimumeis van 960 uur.
De houder geeft aan "In de praktijk zien we dat er bijna geen ouders zijn die 5 ochtenden
peuteropvang/VVE willen afnemen".
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In het pedagogisch beleidsplan en Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach
staat er geschreven over de planning van de coaching en training medewerkers.
Er wordt het volgende in aangegeven:
•
Beleidsplannen evalueren en aanpassen
•
Nascholing VVE
•
Verkennen en verdiepen Kind Volgsysteem
•
BHV
•
Kinder-EHBO
•
Scholing 3F

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview
Observatie(s)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan
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
Alle voor deze locatie werkzame beroepskrachten staan ingeschreven in het personenregister
kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder.
Opleidingseisen
Er is op basis van een steekproef getoetst of de beroepskrachten beschikken over een diploma
conform cao. Uit deze beoordeling blijkt dat beroepskrachten beschikken over een passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.
De beroepskrachten hebben de kwalificatie:
- Pabo
- Leraar basisonderwijs
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op de dag van het aangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio geborgd.
Er zijn 11 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 2 kinderen zijn afwezig gemeld.
De beide beroepskrachten zijn de vaste beroepskrachten op deze groep.
De 3 uurs-regeling is op deze locatie niet van toepassing.
Het betreft een peuteropvang die alleen in de ochtenden geopend is.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Bij SPCP Nunspeet is/wordt de leidinggevende de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
Op 1 april 2019 heeft zij de hbo-scholing "Pedagogisch beleidsmedewerker en coach" afgerond bij
Kiki Training & Coaching.
Deze scholing voldoet aan de criteria betreffende de wet kinderopvang.
De houder heeft de volgende gegevens aangeleverd betreffende het aantal uren voor coaching en
inzet van de beleidsmedewerker/ coach.
SPCP Nunspeet heeft op 1 januari 2020 3 locaties en 3 fte.
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 3 x 50 uur = 150 uur
Coaching pedagogische beleidsmedewerkers (fte) 3 x 10 uur = 30uur
Totaal 150 + 30 = 180 uur
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in 1 stamgroep.
Het maximaal aantal kinderen op deze groep is 16.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
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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
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat dat de beroepskrachten een training volgt bij LIVIS,
rode kruis.
Hier heeft een check plaats gevonden op locatie.
Eén beroepskracht heeft een geldig EHBO-diploma geldig tot 3 november 2022.
Van de andere beroepskracht is de EHBO verlopen, maar kon door Corona niet worden behaald.
Wel is ingezien dat zij ingeschreven staat voor 16 april 2021 om de praktijk weer te gaan halen.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview
EHBO-certificaten
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Informatie
De houder heeft het inspectierapport van 11 juni 2019 niet op de website geplaatst.
De toezichthouder heeft aan de leidinggevende gevraagd wat hier de reden van is.
De leidinggevende gaf aan dat "Het rapport van juni 2019 komt z.s.m. op onze website te
staan, waarschijnlijk over het hoofd gezien toen we over gingen op een andere website
beheerder "
In het rapport van 2019 stond het volgende beschreven:
"Op de website is geen inspectierapport te vinden van de GGD.
De houder moet na ontvangst van het rapport deze op de website plaatsen op een plaats die voor
ouders makkelijk te vinden."
Betreft het item informatie voldoet het nu nog niet, maar de houder geeft aan dat dit snel in orde
wordt gemaakt. Er volgt geen handhaving.
Conclusie:
Er wordt niet volledig voldaan aan de wettelijke eis.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Website
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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 vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b 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 EUberoepskwalificaties, 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
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
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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 )
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.
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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 )
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
De houder van een kindercentrum 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)
Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Peuterspeelzaal Kabouterhof

Website

:
http://www.christelijkepeuterspeelzaalNunspeet.webklik.nl

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting SPCP

Adres houder

: Stationsplein 24

Postcode en plaats

: 8071 CH NUNSPEET

KvK nummer

: 08226649

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: de heer D. Terlien

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Nunspeet

Adres

: Postbus 79

Postcode en plaats

: 8070 AB NUNSPEET
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Planning
Datum inspectie

: 23-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 29-03-2021

Zienswijze houder

: 31-03-2021

Vaststelling inspectierapport

: 01-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 01-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 07-04-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een zienswijze in te dienen.
Naar aanleiding van pagina 11 van 20, het item ouderrecht-informatie
•
Het rapport van juni 2019 is enkele dagen na inspectiebezoek op de site geplaatst
Naar aanleiding van pagina 18 van 20, het item opvanggegevens:
•
Onze oude website wordt hier vermeld, onze huidige website is www.spcpnunspeet.nl
Naar aanleiding van pagina 18 van 20, het item gegevens houder:
•
Adres en postcode moet zijn: Postbus 201, 8070 AE Nunspeet
Vriendelijke groet,
Judith Luijendijk
SPCP Nunspeet
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