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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. 
In overleg met de gemeente is er een verkorte praktijkinspectie uitgevoerd in verband met 
ontwikkelingen bij de kinderopvangorganisatie. 
De minimale wettelijk te beoordelen items zijn onderzocht bij het jaaronderzoek. 
 

Beschouwing 
 
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Het kindercentrum (peuterspeelzaal) is gevestigd in brede school De Schakel. De vestiging maakt 
deel uit van Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel (met in totaal zeven vestigingen in de gemeente) 
sinds 2012. 
In het gebouw zijn tevens een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van een andere houder 
gevestigd. 
Er is sprake van één peuterspeelzaalgroep die op dagdelen geopend is. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Bij het jaaronderzoek en onderzoek na registratie in het kader van de harmonisatie in 2018 is niet 
voldaan aan alle eisen. Dit betreft beleidszaken die merendeels ook van toepassing zijn op de 
andere kindercentra van de Stichting. 
Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft niet geleid tot opheffing van de geconstateerde 
overtredingen. 
 
Conclusie jaaronderzoek 
Er is niet voldaan aan de (nieuwe) eisen met betrekking tot het aanbod voorschoolse educatie. Dit 
is op houderniveau en betreft alle vestigingen van de Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel. 
Ook is niet voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag. 
 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid 
In de praktijk wordt gehandeld volgens de algemene uitgangspunten en werkinstructies zoals 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit wordt in de paragraaf Pedagogische praktijk 
toegelicht. Het beleid voor de voorschoolse educatie is apart beoordeeld, de bevindingen staan in 
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 
 
 

Pedagogische praktijk 

 
Inleiding 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 
van GGD GHOR Nederland. (De observatie-items staan schuin gedrukt in onderstaande tekst.) 
 
Er is geobserveerd  op een vrijdagmorgen. 
 
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische basisdoelen. Voor de volledige beschrijving van de deze doelen zie het overzicht van 
de inspectie-items in het laatste hoofdstuk. 
Hieronder staan enkele voorbeelden die zijn gezien tijdens de observatie. 
 
 
Waarborgen emotionele veiligheid 
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
 
-Respectvol contact 
De beroepskrachten gedragen zich responsief naar de kinderen. 
 
 
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende 
gewaarborgd. 
  
-mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen 
Tijdens het vrij spel worden een paar kinderen apart genomen "dan gaan we even de woordjes 
doornemen". 
Het Puk&Ko thema is 'Hatsjoe!'. Er hangen verfwerkjes aan de muur ('Puk gaat naar bed') en de 
huishoek is ingericht als ziekenkamer met dokterspulletjes. Op het bord hangen de woordjes die 
binnen het thema geleerd worden. Ouders krijgen een taallijst met woorden mee. In de Themamap 
van Puk&ko staan verhalen, woorden, knutselmogelijkheden en liedjes, leren hoe je een fruitmand 
vult en hoe je moet niezen. Er zijn geen oefeningen voor rekenen 
benoemd, bewegen komt minimaal aan bod. 
 
 
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
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Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving 
Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 
 
-Voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
De beroepskracht kondigt aan dat de kinderen de handen gaan wassen. "Voordat we fruit gaan 
eten gaan we altijd even de handen wassen, dat weet je toch?" 
 
-Rituelen en voorspelbaarheid 
Er is een vast ochtendprogramma. Het programma wordt uitgebeeld met pictogramman die op het 
bord hangen. 
 
 
Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische basisdoelen. 
 
 

Voorschoolse educatie 

 
Beschrijving voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan 
De houder heeft de volgende onderdelen niet concreet beschreven : 
 Kenmerkende visie op voorschoolse educatie en verband met aanbod van activiteiten: concrete 

beschrijving ontbreekt. 
 Stimulering ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling: het plan beschrijft niet in het bijzonder hoe het jonge kind wordt gestimuleerd in 
rekenen. 

 Hoe wordt de ontwikkeling van peuters gevolgd en het aanbod voorschoolse educatie hierop 
afgestemd: de afstemming van het aanbod hierop ontbreekt. 

 Inrichting passende ruimte en aanbieden passend materiaal voor voorschoolse educatie: 
niet beschreven voor voorschoolse educatie. 

 
Uitvoering voorschoolse educatie volgens pedagogisch beleid 
Omdat het beleid nog niet duidelijk geformuleerd is voor een aantal aanvullende onderwerpen voor 
voorschoolse educatie, kan niet vastgesteld worden of het beleid wordt uitgevoerd in de praktijk.  
Deze onderwerpen zijn ook niet geëvalueerd of bijgesteld in het afgelopen jaar. 
  
Scholing beroepskrachten voorschoolse educatie 
De vaste beroepskrachten beschikken over een scholingscertificaat voorschoolse educatie. Zij zijn 
in dienst gekomen vóór 1-1-2018 en hebben een verkorte scholing gevolgd. 
 
Jaarlijks opleidingsplan voorschoolse educatie 
Het opleidingsplan voorschoolse educatie is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
Het plan is niet compleet met betrekking tot het onderhouden van de kennis en vaardigheden (als 
genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie; het is tevens niet concreet en niet toetsbaar. Uit interview van de 
beroepskrachten blijkt dat zij in de praktijk niet alle benodigde scholing hebben gehad. 
 
Programma voorschoolse educatie 
Er wordt gebruik gemaakt van het programma Puk en Ko.  Dit is geen NJI-erkend VE programma 
(dat voldoet aan de Wet OKE). In het programma en ook aanbod is in ieder geval het gebied 
rekenen onvoldoende concreet en methodisch uitgewerkt. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-09-2019 

Peuterspeelzaal Dikkertje Dap te Ammerzoden 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, 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 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 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) 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan (SPM, Dikkertje Dap, augustus 2018) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 
De personen in de steekproef (vier beroepskrachten) zijn ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang (PRK) en gekoppeld door de houder. Eén beroepskracht is echter pas op 11 maart 
2019 gekoppeld door de houder, terwijl zij volgens toelichting de afgelopen jaren aansluitend 
werkzaam is geweest. 
 
Conclusie 
Er is niet voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag en inschrijving in het 
personenregister met betrekking tot de koppeling door de houder. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
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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 

 
Passende opleiding beroepskrachten 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding volgens de meest recente  
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
                 
Er zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst gekomen sinds het vorige jaaronderzoek. 
 
 
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 
De pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach heeft een passende opleiding voor de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang. 
 
 

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

 
Beroepskracht-kindratio 
De beroepskracht-kindratio tijdens de inspectie voldeed aan de eisen. Er waren 8 kinderen 
aanwezig (11 ingepland) met 2 beroepskrachten. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 
stamgroep voldoet aan de eisen. Er is één stamgroep op het kindercentrum. 
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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, 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 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 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) 

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, 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 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) 
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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) 

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) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 
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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) 

 

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 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal Dikkertje Dap 
Website : http://www.peuterspeelzalen-maasdriel.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 Peuterspeelzalen Maasdriel 
Adres houder : Maire de Gierstraat 2 
Postcode en plaats : 5331XH Kerkdriel 
KvK nummer : 40156075 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Maasdriel 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5330GA Kerkdriel 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 31-10-2019 
Zienswijze houder : 06-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 06-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

We hebben het concept inspectierapport in goede orde ontvangen. 
  
Wij willen de volgende zienswijze inbrengen; 
  
Het bestuur van SPM heeft besloten haar werkzaamheden neer te leggen per 1-1-2020.  
Er is inmiddels een overname overeenkomst gesloten met een andere aanbieder die per 1-1-2020 
de werkzaamheden overneemt.  
Vanwege deze overname en ziekte van onze pedagogisch beleidsmedewerker doen wij als vrijwillig 
bestuur er alles aan binnen de ons beperkt beschikbare tijd SPM op alle fronten draaiende te 
houden. 
  
Wij werken met de nieuwe aanbieder hard om alle gevraagde documenten op orde te krijgen zodat 
zij door kunnen op 1-1-2020. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Margarita van der Harst 
Bestuursvoorzitter SPM 
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