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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf Villa Kinderkresj
Kinderdagverblijf Villa Kinderkresj maakt deel uit van Stichting Kinderopvang Nissewaard. Het
kinderdagverblijf is gevestigd in een eigen pand en heeft 3 horizontale groepen; 1 babygroep en 2
peutergroepen. Het kinderdagverblijf staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd
met 34 kindplaatsen. Op 13 januari 2020 krijgen de beroepskrachten bijscholing omtrent
de meldcode.
Er is een samenwerkingsverband tussen het kinderdagverblijf en het CJG locatie Nissewaard. Om
de veertien dagen op woensdag tussen 08.30 uur en 13.00 uur zal het consultatiebureau zich in de
hal van het kindcentrum vestigen. Tussen Villa Kinderkresj en het CJG is een
gebruikersovereenkomst opgesteld over het gebruik van de centrale ruimte.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden:
13-11-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn op de onderzochte items geen
overtredingen geconstateerd.
02-02-2017; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn op de onderzochte items geen overtredingen
geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er heerst een open en ontspannen sfeer op het kinderdagverblijf. Tijdens het inspectiebezoek heeft
de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk voldoende op orde is.
Het kinderdagverblijf heeft een stabiel team met vaste gezichten voor de kinderen en ouders.
Tijdens dit onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Uit de interviews met 3 vaste beroepskrachten en de observatie van de toezichthouder blijkt dat zij
op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid en uitleg kunnen geven over de uitvoering ervan in
de praktijk.
In de praktijk blijkt dat de beroepskrachten laten zien in hun handelen dat zij sensitief en
responsief reageren naar de kinderen.
Er is een aangename sfeer in de groepen. De kinderen zijn zichtbaar op hun gemak.
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 jaar (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 peutergroep de Bijtjes tijdens een doelgerichte activiteit en
op de babygroep tijdens een verzorgingsmoment.
Persoonlijke competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele)
kinderen.
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging en stimulans voor
kinderen. Kinderen krijgen de kans om hun kunnen te ontdekken.
De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. tellen, meten en
ontdekken) Er is aandacht voor kwaliteit en niveau van spel.
Observatie:
De beroepskracht biedt een doelgerichte activiteit aan. De kinderen mogen om beurt komen verven
aan tafel. Het kind wordt de mogelijkheid geboden om te ontdekken met kleuren en vormen. De
beroepskracht stelt vragen zoals; ''Met welke kleur wil je beginnen?'' en ''Welke kleur is dit?'' Het
kind krijgt verschillende vormen aangereikt waarmee het mag stempelen. Er is aandacht voor
kwaliteit en niveau van het spel. ''Houdt de stempel goed omhoog, zo is de vorm goed zichtbaar''.
Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.
Observatie:
Op de babygroep krijgt een baby flesvoeding. De beroepskracht zit op de bank en houdt de baby in
haar armen. De beroepskracht is gericht op de baby. Ze maakt geluidjes naar de baby en maakt
regelmatig oogcontact. Er wordt zacht gesproken en gelachen tegen de baby. De baby reageert
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met zachte geluidjes. Na het voedingsmoment is er ruimte voor meer interactie met de baby. De
baby geniet zichtbaar.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorgdraagt voor de uitvoering van de 4
basisdoelen zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften
met betrekking tot de uitvoering van de pedagogische praktijk.

Voorschoolse educatie
De inhoud van het pedagogisch beleids-/werkplan is beoordeeld op een concrete beschrijving van:
•
•
•
•
•
•

de voor het kindercentrum of de peuterspeelzaal kenmerkende visie op de voorschoolse
educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd;
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie;
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.

De beschrijvingen zijn opgenomen in het pedagogisch beleids-/werkplan.
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleid betreffende de voorschoolse educatie en
evalueert de uitvoering jaarlijks. Het pedagogisch beleid wordt indien nodig aangepast naar
aanleiding van de evaluaties.
Het kinderdagverblijf is op alle doordeweekse dagen geopend. Gedurende de opvang wordt
gewerkt met het voorschoolse programma van Startblokken, dit is verweven in het dagprogramma.
Hiermee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie aan.
Dagelijks zijn er 2 VE gecertificeerde beroepskrachten aanwezig op de groep. De groepsgrootte op
de babygroep is maximaal 8 baby's en op de peutergroepen is plek voor maximaal 14 peuters.
De houder van een kindercentrum, waar voorschoolse educatie wordt geboden, draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie
van een opleiding zoals genoemd in de meest recent aangevangen Cao Kinderopvang en Cao
Sociaal Werk.
SKN wordt ondersteund door CED educatieve diensten. Zij verzorgen de bijscholingen om de
continuïteit van het VVE-programma Startblokken van Basisontwikkeling, welke ingevoerd is in de
periode 2015-2017, te behouden en de behaalde kwaliteit vast te houden.
De beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar tenminste niveau 3F op de
onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen.
De kinderopvang maakt gebruik van de Methode Startblokken. In de peutergroepen worden de
thema’s aangepast op basis van interesses en ontwikkelingsniveau welke vanaf drie jaar aansluit
bij de overgang naar de basisschool, zodat de doorgaande lijn gewaarborgd is.
Op de locatie wordt gewerkt met een thema-jaarplanning. Tevens is er een nauwe samenwerking
met de basisschool waarin de peuterschool in gevestigd is. Afspraken met de basisschool m.b.t. VE
en opbrengstgericht werken zijn onder meer vastgelegd in het locatiewerkplan.
Wekelijks is een VE-coach aanwezig op de groep ter ondersteuning van het opbrengstgericht
werken en wordt het pedagogisch handelen in de praktijk met de beroepskrachten gereflecteerd.
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Er wordt een activiteitenplanning bijgehouden waarin de thema's zijn verwerkt.
Per kind wordt bijgehouden welke ontwikkelingsaspecten extra aandacht vragen en op welke
manier hier invulling aan wordt gegeven.
Op het moment van inspectie is het thema: 'Wij spelen met de vormen van de blokkendoos en
ontdekken de kleuren'.
Het thema is zichtbaar in de groepsruimte door onder meer een 'verteltafel'. Op iedere groep wordt
hiermee gewerkt. Op deze tafel staan thema gerelateerde materialen, zoals voorleesboekjes. Dit
wordt dagelijks in de kring besproken met- en voorgelezen aan de kinderen. In de ruimte zijn
verschillende knutselwerkjes opgehangen die aan het thema verbonden zijn. Ook heeft iedere
groep een huishoek. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met OVM (Memelink).
Er wordt voldaan aan de voorschriften.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Villa Kinderkresj 2019)
Certificaten voorschoolse educatie
Afspraken document Villa Kinderkresj omtrent VVE

Personeel en groepen

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 beoordeeld.
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK.

Opleidingseisen
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie.
De pedagogisch coach op deze locatie verwacht in oktober 2019 te gaan starten met een
aanvullende cursus gericht op pedagogisch coach.
Bovendien hebben de beroepskrachten werkzaam op de babygroep de cursus babyspecialist
gevolgd.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op het kindercentrum worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool.
De tijden van afwijking van de beroepskracht-kind ratio in de praktijk komen overeen met hetgeen
hierover is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.
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Beroepskrachten zijn nooit alleen aanwezig in het kindercentrum.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft een pedagogische beleidsmedewerker/coach aangesteld.
Uit het gesprek met de beroepskrachten en de pedagogisch coach is gebleken dat de medewerkers
voldoende gecoacht gaan worden.
De wijze waarop de verdeling van het verplichte minimaal aantal uren wordt ingevuld zodat iedere
pedagogisch medewerker coaching ontvangt, wordt in het volgend jaarlijks onderzoek beoordeeld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het kinderdagverblijf zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. Het is aan de
ouders en het kind bekend gemaakt tot welke stamgroep het kind behoort en welke
beroepskrachten op de groep werken.
Er zijn in totaal 3 stamgroepen:
Naam groep
Kikkertjes
Bijtjes
Vlindertjes

Leeftijd
0 tot 2 jaar
2 tot 4 jaar
2 tot 4 jaar

Max aantal kinderen
8/9
13/14
13/14

Aan het begin en eind van de dag worden de stamgroepen samengevoegd. De kinderen worden
hierbij in een andere groepsruimte opgevangen dan de eigen stamgroep ruimte. Een kind maakt
gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroep ruimtes.
De houder heeft de ouders ingelicht over de stamgroep en de beroepskrachten van het kind.
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders
bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen over ontwikkeling
en welbevinden van het kind.
Aan een kind in de leeftijd tot 1 jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste 1 beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind.
Aan een kind van 1 jaar of ouder worden ten hoogste 3 vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste 1 beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Villa Kinderkresj 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)
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)
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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 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)
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 EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9
Regeling Wet kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Villa Kinderkresj
http://www.sknissewaard.nl
34
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
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Nissewaard
Bloemendaele 2a
3218XA Heenvliet
www.sknissewaard.nl
41132549
Ja

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
W. van den Oever

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Nissewaard
: Postbus 25
: 3200AA Spijkenisse

:
:
:
:
:
:

03-09-2019
20-09-2019
30-09-2019
30-09-2019
01-10-2019
01-10-2019

: 01-10-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op 30 september 2019 heeft de houder onderstaande zienswijze gestuurd.
Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN) is een professionele kinderopvangorganisatie en biedt
dagelijks opvang aan ruim 80 kinderen in de locaties Villa Kinderkresj te Heenvliet, Villa Klein
Nibbeland te Zuidland en vanaf 2019 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
Kinderkresj. Om deze kwaliteit te garanderen en te borgen vindt er maandelijks overleg plaats met
de teams, de oudercommissie en het bestuur.
De voorschoolse educatie, het programma Startblokken en het Ontwikkeling Volgmodel dragen bij
aan de kwaliteit. 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 een positief rapport geschreven. Ze heeft geen onvolkomenheden
geconstateerd, daar zijn we heel blij mee! Ook in 2018 was dit het geval. De inspecteur heeft
specifiek naar de invulling van de Voorschoolse Educatie gekeken. ‘Het thema ‘vormen en kleuren’
is zichtbaar in de groepsruimte door onder meer een 'verteltafel'. Op iedere groep wordt hiermee
gewerkt. Op deze tafel staan thema gerelateerde materialen, zoals voorleesboekjes. Dit wordt
dagelijks in de kring besproken met- en voorgelezen aan de kinderen. In de ruimte zijn
verschillende knutselwerkjes opgehangen die aan het thema verbonden zijn. Ook heeft iedere
groep een huishoek. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met OVM (Memelink).’
Ook voor wat betreft de beoordeling van de pedagoische praktijk en de emotionele veiligheid van
de kinderen wordt op alle onderdelen voldaan aan de gestelde eisen. Dit betreft tevens de opvang
in stamgroepen en de aanwezigheid van vaste leidsters op de groepen. Ik ben dan ook zeer trots
op de teams en op onze organisatie! ´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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