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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.
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf Villa Klein Nibbeland
Stichting Kinderopvang Nissewaard is een kleinschalige organisatie voor kinderopvang met twee
kinderdagverblijven in de gemeente Nissewaard. Villa Klein Nibbeland is gevestigd in de Brede
School Zuidland.
De locatie Villa Klein Nibbeland staat geregistreerd voor 56 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in
5 stamgroepen.
De locatie krijgt subsidie voor wat betreft de Voorschoolse Educatie.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden:
12-02-2019; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
12-11-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op domein Personeel
en groepen (overschrijding maximale groepsgrootte).
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk
voldoende op orde is.
De houder voldoet niet aan alle voorschriften die bij deze inspectie zijn onderzocht.
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en groepen, item
Opleidingseisen.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

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

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en groepen, item
Opleidingseisen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Stichting Kinderopvang Nissewaard biedt dagopvang op 3 locaties. Voor iedere locatie is een eigen
specifiek pedagogisch beleidsplan opgesteld.
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt, dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering ervan in de praktijk.
Op het moment van inspectie is op de website het pedagogisch beleidsplan, versie 2019 geplaatst.
Uit het documentenonderzoek en het gesprek met de beroepskrachten is gebleken dat de
werkwijze van de peutergroep Doerakjes 2 niet observeerbaar en concreet beschreven is. Deze
groep kent een intensieve samenwerking met de basisschool.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan op de voorwaarde:

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
De houder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het herstelaanbod. Het pedagogisch
beleidsplan is op de werkwijze aangepast en aangevuld. De maatregelen die door de houder zijn
genomen hebben er toe geleid dat aan de voorwaarden voldaan wordt.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Pedagogische praktijk
De





4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld:
Emotionele veiligheid
Persoonlijke competentie
Sociale competentie
Overdracht van normen en waarden

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaatsgevonden op de peutergroep tijdens het vrij spelen en een aangeboden
vingerverf-activiteit. Op de babygroepen is geobserveerd tijdens de verzorging, de lunch en het
spelen van kinderen en op de dreumesgroep kort tijdens de lunch.
EMOTIONELE VEILIGHEID
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s (sensitief-responsief).
Observatie:
Op de babygroep wordt een kind uit bed gehaald. Het kind is duidelijk vertrouwd met de
beroepskracht, het is heel ontspannen. Op het aankleedkussen wordt het kind verschoond. De
beroepskracht praat tegen het kind en het kind reageert daarop met het maken van geluidjes. De
beroepskracht luistert naar het kind en vervolgt verder haar gesprekje met het kind. Ze vertelt wat
ze aan het doen is. Het kind reageert daar weer op. Als de beroepskracht het kind o p de buik
kriebelt begint het kind de lachen. Het kind laat duidelijk merken dat hij het naar zijn zin heeft.
OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken.
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.
Observatie:
De kinderen in de peutergroep zijn vrij aan het spelen. Ze mogen kiezen of ze willen puzzelen of
met het constructie materiaal met de wieltjes willen spelen. Tevens wordt er een vingerverfactiviteit aangeboden waar wisselende groepjes kinderen voor uitgenodigd worden om mee te
doen. De kinderen spelen en kletsen veelal in kleine groepjes. Als steeds meer kinderen wat meer
rond gaan banjeren en zich verspreiden over de ruimte en met andere speelmaterialen gaan
spelen, wordt besloten dat het tijd is om zo langzamerhand buiten te gaan spelen. De
beroepskracht vraagt de aandacht van de kinderen door een liedje te zingen waarbij d e kinderen
de handen in de lucht moeten doen. De kinderen zijn bekend met dit ritueel. De beroepskracht
kondigt vervolgens aan dat het tijd is om op te gaan ruimen en dat ze daarna naar buiten gaan. De
kinderen worden gestimuleerd om te helpen. Actief wordt gevraagd of ze bepaalde materialen op
bepaalde plaatsen willen opbergen. Als alles opgeruimd is, wordt de kinderen gevraagd om hun
schoenen aan te doen en in de kring te gaan zitten. Op de grond zijn cirkels geplakt, de kinderen
gaan daarop uit eigen beweging zitten. Als iedereen klaar is, wordt er verzameld bij de deur. De
kinderen lopen hand in hand met de beroepskracht mee. Het is heel duidelijk zichtbaar dat de
kinderen bekend zijn met deze structuur. De kinderen weten goed wat er van hen verwacht wordt
en reageren dan ook ontspannen.
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Met bovenstaande concludeert de toezichthouder tijdens dit inspectie-onderzoek dat er wordt
voldaan aan de voorschriften m.b.t. de pedagogische praktijk.

Voorschoolse educatie
Pedagogisch beleidsplan voorschoolse educatie
De houder heeft een beleidsplan Kinderdagverblijf Klein Nibbeland opgesteld. Het VE -beleid van de
locatie is opgenomen in het beleidsplan. Het beschrijft:

de visie op voorschoolse educatie;

de manier waarop de ontwikkeling wordt gevolgd en gestimuleerd;

richtlijnen voor de inrichting van de ruimte;

de manier waarop de ouderbetrokkenheid wordt geregeld;

de visie op de doorgaande leerlijn.
Per 1 augustus 2020 is het voorschrift voor wat betreft het aantal uren voorschoolse educatie
gewijzigd. Het voorschrift stelt:
"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 voorschools e educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing."
In het pedagogisch beleidsplan is geen duidelijk overzicht opgenomen met de VE-momenten per
dag. Er ontbreekt een concrete beschrijving van de manier waarop ervoor wordt gezorgd dat in een
periode van anderhalf jaar daadwerkelijk 960 uur voorschoolse educatie wordt aangeboden.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan.
De houder heeft hier gebruik van gemaakt en aangepaste versies van het pe dagogisch beleidsplan
en aangepaste versie van het VE-beleid met betrekking tot het onderdeel voorschoolse educatie
aan de toezichthouder gestuurd.
Opmerking: De laatste aangepaste versie van het VE-beleid (versie 2020-10-22) dient nog in het
pedagogisch beleidsplan toegevoegd en op de website van de houder geplaatst te worden.
Uitvoering van het beleid voorschoolse educatie
Tijdens dit inspectiebezoek heeft de toezichthouder beoordeeld of er uitvoering wordt gegeven aan
het VE-beleid. Uit het interview met de beroepskrachten is gebleken dat momenteel geen kinderen
met een VE-indicatie opgevangen worden op de locatie. De houder dient desalniettemin aan alle
vereisten te voldoen omdat de locatie geregistreerd staat als een VE -locatie in het LRK.
Hieronder volgt een beschrijving van de bevindingen.
Kinderdagverblijf Klein Nibbeland biedt voorschoolse educatie aan volgens de werkwijze van
Startblokken van basisontwikkeling. Op de groep Draakjes, Doerakjes 1 en Doerakjes 2 wordt VE
gegeven.
Zoals in het pedagogisch beleidsplan beschreven is Startblokken van basisontwikkeling
een programma dat erop gericht is om alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op een speelse
manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Het programma besteedt veel aandacht aan
taalverwerving. Het programma is flexibel: het kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de
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doelgroep of aan de situatie in de dagopvang. Er zijn speciale activiteiten voor ouders, zodat zij
betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Het CED-opleidingsinstituut begeleidt
beroepkrachten met een VE -certificaat en nieuwe beroepskrachten volgen de basisopleiding.
Startblokken biedt gedurende de hele dag educatieve kenmerken, zo wordt de peuter met een
taalachterstand voortdurend gestimuleerd in de taalontwikkeling door onder andere:

de speel- leerinrichting van de groep

het taalaanbod bij alle activiteiten, ook tijdens de eet en drink momenten

de interactie tijdens de verzorging

het gerichte activiteiten aanbod,
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het OntwikkelingsVolgSysteem (OVM).
De groepsruimten zijn ingericht in herkenbare speelhoeken, zoals een huishoek, leeshoek,
autohoek, knutselhoek en een themahoek. Op het moment van de inspectie is het thema:
"Waterpret'‘. Dit thema komt terug in de activiteitenplanning, de liedjes, de boekjes, de
versieringen en knutselwerkjes in de groepsruimte.
Het kinderdagverblijf betrekt ouders bij de voorschoolse educatie door onder andere de ‘thema’
brief. Daarin staat informatie over de verschillende activiteiten die gedaan worden en wat ouders
ook thuis kunnen doen. Ouders worden gestimuleerd om thuis samen met de peuter VE -activiteiten
te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van spulletjes voor een bepaald thema of het
stimuleren van het voorlezen thuis. Ook kunnen de beroepskrachten ouders boek- en
spelmaterialen meegeven om thuis met hun kind(eren) te gebruiken. Deze zijn gericht op
activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Ouders worden, indien nodig,
ondersteund bij de activiteiten thuis met de kinderen en koppelen terug of en hoe de activiteiten
thuis zijn uitgevoerd.
Basisvoorwaarden voorschoolse educatie
Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar open. De houder biedt de ouders de mogelijkheid voor
een keuze om voorschoolse educatie in 40 weken of 52 weken af te nemen. De houder heeft
beschreven in het pedagogisch beleidsplan: "Voor ouders die naast de voorschoolse educatie ook
hele dagopvang afnemen en 52 weken opvang nodig hebben, is het aanbod van drie keer 5,5 uur
per week, verspreid over meer dan veertig weken mogelijk. De peuters krijgen met deze optie 52
weken, minimaal drie dagdelen van 4,25 uur voorschoolse educatie in de ochtend. De kinderen
worden tussen 7:00 en 8:45 gebracht, ze volgen het ochtendprogramma en zijn er op hele dagen
ook als het middagprogramma start van 13:00 tot 18:00. In het middagprogramma worden ook
VE-activiteiten aangeboden.
Kinderen met een VE-indicatie die geen gebruik maken van de hele dagopvang komen 40 weken 3
dagdelen van 5,5 uur in de peutergroepen van 7:30 uur tot 13:00. Vanaf 7:00 kunnen de kinderen
gebracht worden. In de groepen waar kinderen verblijven met een VE -indicatie, start de tweede
leidster voor deze doelgroep om 7:30, zo borgen we dat er per jaar minimaal 640 uur VE geboden
wordt."
De VE-groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen met twee vaste beroepskrachten. Zij hebben een
certificaat voorschoolse educatie en beheersen ten minste niveau 3F op Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan waarin s taat hoe de kennis en vaardigheden van de
beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden voor:

het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;

het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op het gebied van taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie;
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het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het
kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Het opleidingsplan wordt jaarlijks aangepast.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Geldt vanaf 1 augustus 2020: 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 )
Tot 1 augustus 2020: 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 )
OF
Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoo lse 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 )

Gebruikte bronnen












Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en pedagogisch coach)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Informatiemateriaal voor ouders
Website (www.sknissewaard.nl)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2020)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020)
Hersteld VE beleid d.d. 2020-10-22
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij deze steekproef is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK)
van de aanwezige beroepskrachten en de aanwezige stagiaire (die als invalkracht werkzaam was).
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK.
Eind 2019 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Op het moment van inspectie is
gebleken dat 3 bestuursleden nog niet ingeschreven en gekoppeld zijn in het Personenregister
Kinderopvang.
De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. Met de houder is afgesproken dat
de bestuursleden ingeschreven en gekoppeld zullen worden in het PRK.
De houder heeft binnen de gestelde termijn maatregelen genomen tot herstel. De toezichthouder
heeft geconstateerd dat inmiddels alle bestuursleden ingeschreven en gekoppeld zijn.
Omdat de houder binnen de termijn van het onderzoek passende maatregelen heeft genomen tot
herstel, adviseert de toezichthouder de gemeente om niet te handhaven op dit onderdeel.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
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(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )

Opleidingseisen
De houder heeft 2 pedagogisch coaches aangesteld. Eén van de pedagogisch coaches beschikt over
een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent a angevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal werk.
De tweede pedagogisch coach hoopt dit jaar een voor pedagogisch coach kwalificerend diploma te
behalen. Dit valt binnen de overgangstermijn.
De toetsing van beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekpro ef. Uit de steekproef is naar
voren gekomen dat 1 beroepskracht niet beschikt over een passende kwalificatie voor de
dagopvang. Deze beroepskracht is wel gekwalificeerd voor naschoolse opvang. Tijdens de inspectie
was de beroepskracht op de dagopvang werkzaam.
Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de
leeftijd van de kinderen:





er zijn 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Dinootjes;
er zijn 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Dwergjes;
er zijn 7 kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Draakjes;
er zijn 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met 3 beroepskrachten op de groep
samengevoegde groep Doerakjes 1 en Doerakjes 2.

Tijdens momenten van afwijking van de beroepskracht-kind-ratio, bijvoorbeeld tijdens de
middagpauzes, is men om en om van de groep af, zodat altijd minimaal de helft van het aantal
benodigde beroepskrachten wordt ingezet.
Middels een steekproef over de weken 29, 33 en 34 van 2020 is geconstateerd dat de
beroepskracht-kindratio voldoet aan de voorschriften.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De berekening van de ureninzet van de pedagogische beleidsmedewerker over het jaar 2020 is
voor KDV Villa Klein Nibbeland door de toezichthouder ingezien. De houder heeft aangegeven dat
deze berekening zal worden opgenomen in het pedagogisch beleidsplan dat momenteel herzien
wordt. De houder plaatst de pedagogische beleidsplannen op de website.
In de berekening is onderscheid gemaakt tussen het aantal uren dat bestemd is voor het werken
aan beleidsvoornemens en het aantal uren dat besteed wordt aan coaching. Voor KDV Villa Klein
Nibbeland is berekend dat er voor 2020 50 uren vo or het werken aan beleidsvoornemens zijn
opgenomen en 129 uur voor coaching van de beroepskrachten.
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Daarnaast is beoordeeld of de berekende ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in het
voorgaande jaar daadwerkelijk is uitgevoerd zoals dit schriftelijk door de houder is vastgelegd.
De houder heeft de taken en uren van beleidsmedewerker en coach gesplitst. De houder verricht
zelf de beleidstaken. De coachingswerkzaamheden worden verricht door de vaste pedagogisch
coach van de locatie.
Uit het gesprek met verschillende beroepskrachten is gebleken dat zij in 2019 daadwerkelijk zijn
gecoacht. Uitgaande van deze informatie en de informatie van die de pedagogisch coach op schrift
(coachingsplan 2019) heeft gezet en mondeling toegelicht heeft, oordeelt de toezichthouder dat
voldaan is aan het voorschrift.
Coaching vond in 2019 met name plaats op basis van 1-op-1 gesprekken met beroepskrachten.
Circa de helft van de beroepskrachten heeft in 2019 in ieder geval een individueel gesprek gehad.
Aangegeven is dat alle beroepskrachten, inclusief de invalkrachten zijn bereikt voor
coachingsonderdelen, middels de teamoverleggen.
De coach heeft aangegeven dat op de locatie coachmappen per groep aanwezig zijn. Hierin wordt
de wijze van coaching inzichtelijk gemaakt. Per groep is er groepsverslaglegging, de inhoud van
presentaties wordt opgeslagen en beroepskrachten ondertekenen een formulier wanneer er
individuele coaching heeft plaatsgevonden. Aangegeven is dat in 2020 ook gecoacht zal gaan
worden door middel van Coaching on the job en 'Beeld In-zicht'.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf bestaat uit 5 stamgroepen.
Naam groep
Dinootjes

Leeftijd kinderen
0 tot 2 jaar

Max aantal kinderen
9

Dwergjes
Draakjes

0 tot 2 jaar
1,5 tot 2,5 jaar

9
14

Doerakjes 1
Doerakjes 2

2 tot 4 jaar
3+

16
8

De groepen starten apart op en sluiten apart af. Op rustige dagen en in vakantieperioden worden
de groepen Doerakjes 1 en Doerakjes 2 regelmatig samengevoegd.
Een kind verlaat de eigen stamgroep alleen bij bepaalde activiteiten buiten de eigen stamgroep
zoals beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan.
Ieder kind heeft een mentor die als aanspreekpunt dient voor de ouders wanneer deze vragen
hebben over de ontwikkeling en het w elbevinden van het kind. De mentor bespreekt de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders.
Er wordt voldaan aan de eis dat 0-1 jarigen maximaal twee vaste beroepskrachten en kinderen
vanaf 1 jaar maximaal drie vaste beroepskrachten hebben, waarvan er dagelijks minimaal één
werkzaam is op de groep van het kind.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze ,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 vaardigh eden,
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
Geldt vanaf 1 augustus 2020: 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 va naf 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 )
Tot 1 augustus 2020: 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 )
OF
Na 1 augustus 2020: 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.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 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 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 he t 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 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)
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 voo r- 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)
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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 basisvoorwaarde n 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 )
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;
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 mee st 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 werkzaamh eden 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 )
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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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen va n
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 b esluit.
(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 w aarvoor 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 w ordt 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)
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
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er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Villa Klein Nibbeland

Website

: http://www.sknissewaard.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000041132549

Aantal kindplaatsen

: 56

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 Ond erwijs 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 Kinderopvang Nissewaard

Adres houder

: Bloemendaele 2a

Postcode en plaats

: 3218 XA Heenvliet

Website

: www.sknissewaard.nl

KvK nummer

: 41132549

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: S.J. Vergunst

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Nissewaard

Adres

: Postbus 25

Postcode en plaats

: 3200 AA Spijkenisse
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Planning
Datum inspectie

: 18-08-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 26-10-2020

Zienswijze houder

: 06-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 09-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 09-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 09-11-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft op 09-11-2020 de navolgende zienswijze toegezonden:
Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN) is een profe ssionele kinderopvangorganisatie en biedt
dagelijks opvang aan ruim 80 kinderen in de locaties Villa Kinderkresj te Heenvliet, Villa Klein
Nibbeland te Zuidland en maximaal 15 kindplaatsen in de dependance de Vliegerdt in Abbenbroek.
De Stichting heeft zich tot doel gesteld om een hoge kwaliteit kinderopvang te bieden in Villa Klein
Nibbeland. Om deze kwaliteit te garanderen en te borgen vindt er maandelijks overleg plaats met
de teams, de oudercommissie en het bestuur.
Het werken met het programma Startblokken en het Ontwikkeling Volgmodel dragen bij aan de
kwaliteit. Een goede samenwerking met de basisschool en het creëren van de doorgaande lijn zijn
belangrijke voorwaarden om de peuters te begeleiden van ‘voorschool naar vroegschool’. De
activiteiten worden dagelijks op speelse wijze aangeboden en zijn inzichtelijk voor kinderen, ouders
en medewerksters. Wij zijn trots op de hoge oudertevredenheid binnen de stichting en onze goede
naam in de regio Nissewaard.
De inspecteur heeft Villa Klein Nibbeland bezocht op 18 augustus daags na het ingaan van de 16
uurs eis Voorschoolse educatie. Het is heel fijn te merken dat de inspecteur rekening houdt met de
omstandigheden tijdens de corona crisis. Ten tijde van het organiseren van de noodopvang en de
maatregelen, werd de druk om binnen een bepaalde tijd taken te volbrengen hoog. Ik heb dan ook
dankbaar gebruik gemaakt van het herstelaanbod om het pedagogisch beleidsplan, voor wat
betreft de voorschoolse educatie, te actualiseren. Het beleidsplan is op 23 oktober 2 020 op de
website geplaatst.
De kwalificatie MBO 3 Medewerkster Maatschappelijke Zorg, crebo nummer 92650, bleek geschikt
voor de naschoolse opvang. Deze medewerkster heeft jarenlange ervaring in de
gehandicaptenzorg, ik heb het gemist dat deze opleiding verouderd was en onvoldoende
kwalificeert voor de kinderopvang 0-4 jaar. Vanwege haar capaciteiten, goede inzet en ervaring
mag zij op kosten van onze organisatie, de beroepsbegeleidende opleiding MBO 4 gaan doen. Ze is
inmiddels gestart om deze kwalificatie alsnog te behalen. Ze heeft daarvoor een stage plaats in
onze organisatie gekregen.
Voor wat betreft de beoordeling van de pedagogische praktijk en de emotionele veiligheid van de
kinderen wordt op alle onderdelen voldaan aan de gestelde eisen. Een goed contact tussen de
ouders en de ‘juffen’ en het bieden van een hoge pedagogische kwaliteit´ is, naar mijn mening de
beste basis voor het functioneren van een goed kinderdagverblijf.
Alice Diepstraten
Directeur Stichting Kinderopvang Nissewaard
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