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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Tijdens het onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. 
Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken en inspectie-items die voortkomen uit de 
wetswijzigingen die op 1 januari 2019 in werking zijn getreden. 
 
Uit het jaarlijks onderzoek van 3 september 2019 zijn geen aandachtspunten voortgekomen. 

 
De toezichthouder heeft gesproken met de beroepskrachten en de VVE-coördinator. 
 

Beschouwing 
 

Feitelijke informatie over KDV Kom Pas Kijken 
Kinderdagverblijf 'Kom Pas Kijken', is een locatie van de houder: 'Stichting Spelenderwijs 
IJsselgraaf' en gevestigd in basisschool 'De Horizon' te Doesburg. Per dag is er plaats voor 
maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Beroepskrachten en kinderen hebben een eigen 
groepsruimte en buitenspeelruimte tot hun beschikking. De beroepskrachten bieden voorschoolse 
educatie aan op basis van de methode 'Piramide'. 
 

Inspectiegeschiedenis 
 
 Tijdens het onderzoek van 31 oktober 2018 voldeed de houder, na gebruik te hebben gemaakt 

van het herstelaanbod, aan de gestelde eisen. 
 Tijdens het onderzoek van 3 september 2019 voldeed de houder binnen het domein 

'Pedagogisch klimaat' bij het inspectie-item 'Voorschoolse educatie' niet aan alle gestelde 
eisen. De gemeente Doesburg is niet tot handhaving overgegaan. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 

 
Pedagogische praktijk 
In het programma zijn veel activiteiten opgenomen die gericht zijn op/of aanzetten tot 
taalverrijking en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. De beroepskrachten werken aan de 

hand van een thema. Tijdens het onderzoek was dat het thema 'Jonge Dieren'. Meer informatie is 
te vinden binnen het domein 'Pedagogisch klimaat'. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De beroepskrachten hebben ondersteuning gekregen van de pedagogisch coach, zo blijkt uit de 
gesprekken die de toezichthouder met de beroepskrachten heeft gevoerd. De houder maakt voor 
het bepalen van de ureninzet gebruik van de rekenregels die in bijlage 2 van het 'Besluit kwaliteit 

kinderopvang' staan. Meer informatie is te vinden binnen het domein 'Personeel en groepen'.  
 
Conclusie 
De houder voldoet aan alle gestelde eisen. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is bekeken of: 
 
 De houder over een pedagogisch beleidsplan beschikt dat redelijkerwijs leidt tot verantwoorde 

kinderopvang. 
 De houder in het beleidsplan een kenmerkende visie op de omgang met kinderen heeft 

beschreven. 
 De houder er zorg voor draagt dat de beroepskrachten in overeenstemming met het 

pedagogisch beleidsplan handelen. 
 De houder voorschoolse educatie op basis van de Wet kinderopvang aanbiedt. 

 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, heeft de toezichthouder in de praktijk 
bekeken of de houder ervoor zorgt dat: 

 
 Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
 Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
 Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. 
 Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen 

in de samenleving. 
 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder 'Pedagogische 
praktijk' is afkomstig uit dit document. 
 
De toezichthouder heeft geobserveerd tijdens het spelen in de hoeken en het eet- en drinkmoment. 
De kinderen speelden veel met dieren in de hoek die de beroepskrachten hadden ingericht als 

kinderboerderij, omdat het thema 'Jonge Dieren' was. Kinderen mochten bijvoorbeeld ook verven. 
Een beroepskracht nam een kind apart om voor te lezen. Op het moment dat de kinderen buiten 

gingen spelen, is de toezichthouder in gesprek gegaan met de VVE-coördinator.  
  
 

Pedagogisch beleid 

Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de visie 
van de houder is beschreven. In het pedagogisch werkplan staat een beschrijving van de werkwijze 
op de locatie. De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in overeenstemming met het 
pedagogisch beleidsplan handelen, zo bleek tijdens de observatie. 
 
Conclusie 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de gestelde eis. 
 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder in ieder geval zorg 
voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt de houder 

rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 
  
Emotionele veiligheid 
 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 
ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 
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De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 
individuele kinderen aangeven [...]'. 

 
In de praktijk: 
 Als een kind goed bezig is met puzzelen, zegt de beroepskracht: 'Ik hoef niet te helpen. Jij kan 

het zelf'. Als ze merkt dat het kind er eigenlijk mee wil stoppen: 'Je hoeft nog maar één stukje 
en dan ben je klaar. Wil je ook graag met ... (naam ander kind) spelen?'. 

 Een meisje dat die dag voor het eerst aanwezig is, krijgt extra aandacht tijdens het spelen en 
tijdens het eet- en drinkmoment. De beroepskracht speelt met haar in verschillende hoeken en 
maakt kleine stukjes van de appel. Het meisje eet uit zichzelf niet voldoende. Nadat de 
beroepskracht haar geholpen en gestimuleerd heeft, gaat het beter. 

 

Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden 
 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die 
gericht zijn op/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden 
van ervaringen)'. 
 

In de praktijk: 

 De beroepskrachten laten liedjes horen en zingen zelf ook verschillende liedjes. Veel liedjes 
hebben te maken met het thema, bijvoorbeeld: 'De kip was zo blij' en 'Vogeltje zingt zijn 
mooiste lied'. Andere liedjes ondersteunen het dagritme: 'Smakelijk eten' en 'Luister even 
allemaal.' 

 Eén van de beroepskrachten neemt een kind apart en leest hem een verhaal voor over een 
kip. Ze laat de jongen van alles benoemen en leert hem woorden zoals 'schaap' en 'lammetje'. 

 Tijdens het speelleren in de verschillende hoeken verwoorden de beroepskrachten hun 
gedachten en stellen vragen aan de kinderen. Bijvoorbeeld in de kinderboerderij (hoek met 
knuffeldieren en hokken) tegen een kind dat rondloopt met een kuikentje: 'Ik denk dat mama 
roept: Kuikentje waar ben je?'. Ze stelt bijvoorbeeld de vraag: 'Wat eet een kip?'. 

 Tijdens het eet- en drinkmoment vragen de beroepskrachten welk fruit de kinderen in hun 
bakje hebben: 'Is dat een banaan? Een appel! Eet de appel maar op!'. 

 

Sociale kennis en vaardigheden 
 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties 
tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 

groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). [...]'. 
 

In de praktijk: 
 Als een jongen uit zichzelf de drinkbeker aan de jongen die naast hem zit geeft, zegt de 

beroepskracht: 'Hij geeft hem aan jou ... (naam kind). Dat is lief hè?'. Tegen het kind dat 
helpt: 'Heb je hem geholpen ... (naam kind). Goed zo!'. 

 Als twee kinderen aan tafel samen een boekje aan het lezen zijn: '... (naam kind) wat ben jij 
lekker met ... (naam andere kind) een boekje aan het kijken!'. 

 Het 'hulpje van de dag' mag fruitbakjes uitdelen. De beroepskracht zegt steeds: 'Deze is voor 

... (naam kind)'. Het hulpje leert zo hoe zijn groepsgenootjes heten. 
 De kinderen willen allemaal graag met een kuikentje spelen dat kan lopen als je hem opwindt. 

De beroepskracht stimuleert het 'samen spelen', bijvoorbeeld door kinderen tegenover elkaar 
te laten zitten met de benen uit elkaar. Ze kunnen het kuikentje dan naar elkaar toe laten 
lopen. 

 
Overdracht van normen en waarden 

 
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste 

rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt 
verwacht'. 
 
In de praktijk: 

 De beroepskrachten gebruiken de dagritmekaarten om structuur aan te brengen in het 
ochtendprogramma. Tijdens het eet- en drinkmoment geeft één van de beroepskrachten aan 
het 'hulpje van de dag' de opdracht om de knijper bij de juiste dagritmekaart te hangen. 
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 Op vaste momenten zingen beroepskrachten en kinderen bepaalde liedjes of zetten de 
beroepskrachten muziek aan: voor het opruimen, voor het eten, tijdens het eten etc. 

 Het 'hulpje van de dag' heeft vaste taken: boekjes uitdelen, de knijper bij de juiste 
dagritmekaart hangen, fruitbakjes uitdelen etc.  

 

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 

Voorschoolse educatie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld met een beschrijving van: 
 
1. De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten. 
2. De manier waarop de beroepskrachten de ontwikkeling stimuleren op het gebied van taal, 

rekenen, motoriek en sociaal emotionele vaardigheden. 
3. De manier waarop de beroepskrachten de ontwikkelingen van ieder kind volgen (het 

kindvolgsysteem). 

4. De manier waarop de beroepskrachten ouders bij de voorschoolse educatie betrekken. 
5. De passende inrichting van de ruimte en het passende spelmateriaal (passend bij de 

methodiek). 
6. De manier waarop de beroepskrachten de aansluiting realiseren tussen voor- en vroegschoolse 

educatie. 
 

Praktijkvoorbeelden bij bovenstaande beschrijvingen:  
 
1. De houder heeft de visie die bij de methode 'Piramide' hoort, beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan. In de praktijk is deze visie terug te zien, bijvoorbeeld aan het project 'Jonge 
Dieren', de inrichting van de speelhoeken (in overeenstemming met het projectthema), de 
praatplaat en de muziek (liedjes die bij het thema passen).  

2. Stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal: de beroepskrachten lezen voor, zingen 
liedjes en voeren gesprekjes met de kinderen. Rekenen: niet gezien. Motoriek: de kinderen 
puzzelen, verven en spelen buiten. Sociaal-emotionele ontwikkeling: de beroepskrachten 
stimuleren positieve interacties tussen kinderen, bijvoorbeeld: 'Hij geeft hem aan jou ... (naam 
kind). Dat is lief'. Tegen het kind dat helpt: 'Heb je hem geholpen? Goed zo!'. 

3. De beroepskrachten observeren op basis van de methode 'KIJK'. 
4. De beroepskrachten organiseren ongeveer 10 keer per jaar, gekoppeld aan de projecten, een 

ouderbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst evalueren zij eerst het voorgaande project en 
introduceren vervolgens het nieuwe project. Ouders krijgen een uitleg, de beroepskrachten 
vragen wat ouders thuis gedaan hebben en geven materialen mee naar huis voor het volgende 
project. Ouders krijgen informatie via nieuwsbrieven. Gedurende de opvangperiode bespreken 
de beroepskracht minimaal drie keer de voortgang: 3 maanden na de start, op 3-jarige leeftijd 
en als het kind 3 jaar en 6 maanden is. 

5. De inrichting sluit aan bij de gebruikte methodiek: de groepsruimte is ingericht op basis van 

het projectthema. Op de dag van het onderzoek was er bijvoorbeeld een kinderboerderij 
ingericht en stonden narcissen en bloesemtakjes op de tafels.  

6. De beroepskrachten werken met het overdrachtsmodel van 'KIJK' om zorg te dragen voor de 
doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Bij kinderen met een indicatie voor 
'voorschoolse educatie' is er altijd sprake van een warme overdracht.  

 

Aantal uren VVE 
Kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie komen minimaal 10 uren op het 

kinderdagverblijf. Op de dag van het onderzoek vingen de beroepskrachten 8 kinderen met een 
indicatie op. 
 
Groepsgrootte 
De groep bestaat uit ten hoogste 16 kinderen. Per acht kinderen is tenminste één beroepskracht 

voorschoolse educatie op de groep aan het werk. 
 
Opleiding en opleidingsplan 
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Opleiding (inclusief taalniveau) 

De drie vaste beroepskrachten hebben een opleiding voor 'Voorschoolse educatie' afgerond die aan 
de gestelde eisen voldoet. Zij hebben ook het vereiste taalniveau, namelijk 3F op de onderdelen 
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De certificaten zijn al tijdens voorgaande onderzoeken 

bekeken en goedgekeurd. 
 
Opleidingsplan 
De houder heeft gezorgd voor een opleidingsplan voor 2020. In het plan is terug te vinden op 
welke manier de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden 
onderhouden. 
 

Programma voorschoolse educatie 
De beroepskrachten werken aan de hand van de VVE-methode 'Piramide'. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan alle gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de coördinator voorschoolse 
educatie) 

 Interview (gesproken met beide beroepskrachten) 
 Observatie(s) (in de groepsruimte) 
 Pedagogisch werkplan (van augustus 2019) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Spelenderwijs 2020) 
 

Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein is gekeken naar: 
 
 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van medewerkers in het personenregister 

kinderopvang (PRK). 
 De koppeling van medewerkers aan de houder in het PRK. 

 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen. 

 Het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen (= 
beroepskracht-kindratio). 

 De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
 De samenstelling van de stamgroepen (stabiliteit van de opvang voor kinderen). 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na het onderzoek van 3 september 2019 zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst gekomen. De 
drie vaste beroepskrachten zijn geregistreerd in het personenregister kinderopvang (PRK). In dit 
register zijn zij ook gekoppeld aan de houder, zo bleek tijdens het vorige onderzoek. 
 
De stagiaire die op de dag van het onderzoek aan het werk was, is geregistreerd en gekoppeld in 

het PRK.  
 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is geregistreerd en gekoppeld in het PRK.  

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
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Opleidingseisen 

Na het onderzoek van 3 september 2019 zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst gekomen. De 
drie vaste beroepskrachten hebben een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet, zo bleek tijdens 
het vorige onderzoek. 

 
Diploma pedagogisch beleidsmedewerker/coach  
De houder heeft een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst genomen. Zij heeft een 
diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. Het diploma is tijdens het onderzoek van 3 september 
2019 bekeken en goedgekeurd. De aanvullende opleiding heeft de medewerker intussen ook 
afgerond (zie 'bronnen'). 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 

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

stagiaires 

In de peutergroep was de verhouding tussen het aantal ingezette beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen, op de dag van het onderzoek, in overeenstemming met de gestelde eisen: 
 
 Twee beroepskrachten en een stagiaire vingen 9 kinderen op. 

 
Op woensdag, donderdag en vrijdag staan 11 kinderen op de plaatsingslijst. Dinsdag is de rustigste 
dag met 7 kinderen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eis. 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens van 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond 
hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid 
beoordeeld, gesplitst in uren voor beleid en uren voor coaching. Uit de urenverdeling van de 

houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan: 
 
 De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum, en schriftelijk opgesteld. 
 De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders. 
 De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet voor 

beleid en de ureninzet voor coaching. 
 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
 
Informatie ouders 
In het pedagogisch werkplan is informatie te vinden over de inzet van de pedagogisch coach. Het is 

als volgt geformuleerd: 'Voor PSG 'Kom Pas Kijken' is de VVE-coördinator aangesteld als 
pedagogisch coach/beleidsmedewerker. Zij heeft hiervoor 10 uur in de week beschikbaar, verdeeld 
over 5 peuterspeelgroepen. Voor PSG Kom Pas Kijken komt dit in 2019 neer op 64 uur waarvan 50 
uur voor pedagogische beleidsontwikkeling en 14 uur voor coaching'. 

 
Coaching in de praktijk 
De beroepskrachten zijn in 2019 gecoacht, zo blijkt uit de gesprekken die de toezichthouder met 

hen heeft gevoerd. Coaching vond plaats door middel van teamcoaching en individuele gesprekken. 
De beroepskracht vertelt dat de kringactiviteiten uitgebreid aan de orde zijn geweest. De 
differentiatie in kleinere kringen willen zij optimialiseren. Na de zomer van 2020 gaat de coach de 
coaching meer op basis van het beleid vormgeven. Tot de zomer ligt de focus op het vormen van 
een hechte, stabiele groep. Voorheen was er sprake van twee groepen. De VVE-coördinator geeft 
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aan dat ook de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: structuur/dagritme op de groep en 
een rijke speel/leeromgeving. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar oud. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de coördinator voorschoolse 

educatie) 

 Interview (gesproken met beide beroepskrachten) 
 Observatie(s) (in de groepsruimte) 
 Plaatsingsoverzicht (van alle dagen van de week) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (certificaat professioneel pedagogisch 

coach d.d. 4/12 '19) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en 

coaching Spelenderwijs 01-09-2019 en 01-01-2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

 

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) 

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 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 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. 
 

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

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kom Pas Kijken 

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 Spelenderwijs IJsselgraaf 
Adres houder : Keppelseweg 56 

Postcode en plaats : 6999AR Hummelo 
KvK nummer : 61142522 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Doesburg 

Adres : Postbus 100 
Postcode en plaats : 6980AC DOESBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 09-03-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 13-03-2020 
Zienswijze houder : 19-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 22-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 30-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
Geachte mevrouw Rogmans, beste Miriam 
 
Dank voor uw bezoek en het rapport, m.b.t. de inspectie op Peuterspeelgroep Kom Pas Kijken d.d. 
09-03-2020. Het verheugd ons te lezen dat u hebt geconstateerd dat er op PSG Kom Pas Kijken 
aan de peuters veel activiteiten worden aangeboden die gericht zijn op/of aanzetten tot 
taalverrijking en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. U heeft onze visie en werkwijze inzake 
de Voor- en vroegschoolse educatie, de Piramide methode, zoals beschreven ons ons pedagogisch 

beleid en werkplan, goed teruggezien op de locatie. Ons opleidingsplan en de pedagogische 
coaching voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Lillian Beuting 

Spelenderwijs 

 
 
 

 
 
 

 


