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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. 

 

Op dinsdag 29 november 2022 is kinderdagverblijf Villa Sterrenwacht (KDV) van Stichting 

Kindcentrum Nunspeet in opdracht van de gemeente Nunspeet bezocht voor een jaarlijks 

onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de 

kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt volgens een model voor flexibele inspectie-activiteit, 

gebaseerd op landelijk beleid. Hierbij wordt in overleg met de gemeente bepaald hoe het inspectie-

onderzoek wordt ingericht.  

 

Bij deze locatie is gekozen om de kwaliteitsvoorschriften te onderzoeken waarbij het domein 

pedagogisch klimaat wordt belicht en een aantal onderdelen van het domein personeel en groepen. 

Tevens is het domein "Veiligheid en gezondheid" meegenomen bij dit onderzoek. 

 

Aangezien dit een locatie betreft die wordt gesubsidieerd voor voorschoolse educatie, worden de 

kwaliteitsvoorschriften op dit domein ook meegenomen in dit inspectie-onderzoek. 

 

Beschouwing 

KDV (peuteropvang) Villa Sterrenwacht is onderdeel van Kindcentrum Nunspeet. 

De peuteropvang is sinds 2017 gevestigd in basisschool de Morgenster en beschikt over een eigen 

ruimte. Op dezelfde locatie is ook een BSO gevestigd van dezelfde houder.  

 

De peuteropvang is geopend op alle dagen van de week van 8.15 - 11.45 uur. De peuteropvang is 

geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

 

Tijdens de inspectie zijn er 7 kinderen aanwezig met één invalkracht, een stagiaire en een 

groepshulp. De invalkracht is bekend op deze peuteropvang en werkt op deze locatie normaliter op 

de BSO.  

 

De medewerkers op de groep en de houder hebben zich coöperatief opgesteld ten opzichte van de 

inspectie.  

 

Inspectiegeschiedenis 

2019  

Jaarlijks onderzoek 04-03-2019; Er wordt voldaan aan de onderzochte voorschriften.  

 

2020 

In 2020 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden vanwege de coronapandemie. 

 

2021 

Jaarlijks onderzoek 15-06-2021; Er wordt voldaan aan de onderzochte voorschriften.  



 

 

4 van 27 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-11-2022 

Villa Sterrenwacht te Nunspeet 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat de houder op het domein voorschoolse educatie niet volledig 

voldoet aan de onderzochte voorwaarden. Aan de overig getoetste voorschriften wordt voldaan.  

 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De toezichthouder adviseert om rekening te houden met de omstandigheden zoals beschreven bij 

voorschrift 2.3.14. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• handelen conform het pedagogisch beleid; 

• voorschoolse educatie; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleid kinderopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar),  

Villa Sterrenwacht, doen toekomen. De beroepskracht heeft verteld dat er in overleggen aandacht 

is voor punten uit het pedagogisch beleidsplan. Uit het gesprek met de beroepskracht en uit de 

observatie blijkt dat er wordt gehandeld conform het pedagogisch beleid. Hieronder een aantal 

voorbeelden.  

 

Bij de inspectie heeft de beroepskracht aangegeven dat de visie vanuit de houder inhoud dat er 

naar de kinderen gekeken wordt, naar de eigen ontwikkeling van een kind en dat dat 

gerespecteerd wordt. Dit komt overeen met in het pedagogisch beleidsplan staat beschreven: "Wij 

zien kinderen als de bouwers van hun eigen ontwikkeling en identiteit, als producenten, als 

makers."  

 

Tevens heeft de beroepskracht benoemt dat de groepsactiviteiten een belangrijk onderdeel van het 

aanbod van de houder. Dit staat beschreven in het pedagogisch beleid: "Diverse activiteiten zijn 

erop gericht om de sociale competentie van uw kind te bevorderen." 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat het activiteitenaanbod beschreven. De houder beschrijft dat 

het stimuleren van zowel de grove als de fijne motoriek aan bod komt in het activiteitenaanbod. Dit 

is gezien tijdens de inspectie. De kinderen gaan een vlaggetje kleuren en vervolgens gaan ze met 

een schaar knippen. Elk kind op eigen niveau.  

 

Conclusie 

De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang wordt gehandeld conform het pedagogisch 

beleidsplan.  

Pedagogische praktijk 

De situatie tijdens de inspectie 

Tijdens de inspectie zijn er 7 peuters, 1 invalkracht en een stagiaire. De inspectie heeft 

plaatsgevonden in de ochtend. 

 

De volgende momenten zijn geobserveerd: 

• Vrij spelen 

• Opruimen 

• Kring 

• Kleur- en knipactiviteit 

• Vrij spel 
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Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden. 

 

Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 

de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 

gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen. 

2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 

cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 

kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. 

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

4. 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. 

 

Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 

de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 

daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

Kinderen kunnen zich emotioneel veilig en geborgen voelen 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

Contact/affectie 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft.  

 

Voorbeeld 1 

De kinderen hebben een vlaggetje sint of piet gekleurd en geknipt. Een kind is klaar, de 

beroepskracht zegt: "Mooi hoor, goed gedaan. Mag jij lekker spelen." 

 

Voorbeeld 2 

De beroepskracht stelt vragen aan de kinderen over de kleurplaten van sint en piet. "Sint heeft een 

muts op, hoe heet die muts?", vraagt de beroepskracht aan de kinderen. Een kind zegt: "Mijter." 

De beroepskracht zegt: "Goed zo!" 

 

Voorbeeld 3 

Een kind in de kring wil naast de beroepskracht zitten. Daar zitten tijdens de kring al andere 

kinderen. De beroepskracht zegt: "Mag jij straks met het fruit naast mij." 
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Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 

Doelgericht aanbod 

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken. De beroepskrachten plannen 'speelwerkactiviteiten' met een doel. Er is aandacht voor 

en overleg over kwaliteit en niveau van spel.  

 

Er is in het kader van het programma voorschoolse educatie een thema-uitwerking gemaakt. De 

beroepskrachten bieden kleuren en knippen aan. De kinderen krijgen de kans om met een schaar 

om te leren gaan. De beroepskrachten bieden hierin begeleiding, onder andere hoe ze de schaar 

moeten vasthouden. Dit doen ze door middel van uitleggen en/of door middel van voordoen of met 

het kind samendoen.  

 

Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden 

De kinderen zijn deel van de groep 

Leren samenspelen 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 

kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen.  

 

Voorbeeld 1 

Er is een activiteit aan de gang in de kring, middels een spel worden plaatjes benoemd. Een kind 

benoemt meerdere keren als eerste het woord van het plaatje terwijl een ander kind de beurt heeft 

gekregen van de beroepskracht. De beroepskracht zegt tegen het kind: "Kind X, je doet het heel 

goed. Je weet het allemaal, maar nu is een ander kind aan de beurt."  

 

Voorbeeld 2 

De kinderen zijn vrij aan het spelen. Er zijn sinterklaas-verkleedkleren. Er zijn twee kinderen die 

dat aan willen. De beroepskracht legt uit dat ze een wekker zet en dat als de wekker gaat, het 

andere kind de sinterklaaskleren krijgt. Dit wordt aan beide kinderen uitgelegd. Als de wekker is 

gegaan, oppert de beroepskracht aan het ene kind dat het nu de sinterklaaskleren mag. Dit wil het 

kind niet meer.  

 

Conclusie  

De houder biedt verantwoorde dagopvang door ervoor zorg te dragen dat: 

• Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

• Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

• Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden; 

• Kinderen worden gestimuleerd om respectvol om te gaan met anderen en actief te participeren 

in de maatschappij. 

Voorschoolse educatie 

Programma voorschoolse educatie 

De Peutergroep van KDV Villa Sterrenwacht werkt volgens de VE (Voorschoolse Educatie) methode 

Piramide. Piramide is een methode waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de 

ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  
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Beschrijving van voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan en uitvoering 

hiervan: 

 Voorschoolse educatie in 

pedagogisch beleidsplan 

  

Concreet en toetsbaar beschreven Uitvoering in praktijk 

De voor het 

kindercentrum 

kenmerkende visie op de 

voorschoolse educatie en 

de wijze waarop deze 

visie is te herkennen in 

het aanbod van 

activiteiten. 

"Stichting Kindcentrum Nunspeet 

werkt met het programma 

Piramide. SKN heeft hiervoor 

gekozen omdat deze methode de 

medewerkers veel handvatten 

biedt om de ontwikkeling van 

kinderen spelenderwijs te 

stimuleren." Dit wordt verder 

toegelicht.  

De beroepskracht vertelt per drie 

à vier weken een thema aan te 

bieden. Bij de inspectie is het 

thema Sinterklaas bezig. Het 

thema is terug te zien in de 

aankleding van de ruimte. Er zijn 

boekjes aanwezig in het kader 

van het thema. Er hangen 

sinterklaasvlaggetjes, er hangen 

knutselwerkjes in het kader van 

sinterklaas. 

 

De wijze waarop de 

ontwikkeling van het 

jonge kind wordt 

gestimuleerd, in het 

bijzonder op de gebieden 

taal, rekenen, motoriek 

en sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Beschreven staat dat de houder 

tutoring aanbiedt aan 

doelgroepkinderen: "Een paar 

dagen voordat het thema start, 

gaat de tutor met deze kinderen 

activiteiten uitvoeren." 

 

Bij het bevorderen van 

persoonlijke competentie komen 

de ontwikkelingsgebieden aan 

bod. Het onderdeel rekenen kan 

iets uitgebreider worden 

toegelicht.  

De beroepskracht heeft een 

overzicht laten zien van de 

invulling van thema's. Elk thema 

duurt ongeveer vier weken. Per 

thema is beschreven welke 

activiteiten worden aangeboden 

met het bijbehorend doel 

(rekenen, woordenschat, sociaal-

emotioneel, motoriek). Bij elk 

thema wordt voor elk 

doelgroepkind het tutoring 

registratieformulier ingevuld, 

daarin is aangegeven op welke 

wijze het doelgroepkind in het 

thema wordt gestimuleerd met 

welk doel en de evaluatie van het 

vorige thema. Tevens heeft de 

beroepskracht uitleg gegeven 

over het kindvolgsysteem. 

Tijdens de inspectie heeft de 

beroepskracht in de kring een 

activiteit met betrekking tot taal 

gedaan met het benoemen van 

plaatjes. De kinderen hebben de 

motoriek gestimuleerd door de 

kleur- en knip-activiteit. 
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De wijze waarop de 

ontwikkeling van peuters 

wordt gevolgd en de wijze 

waarop het aanbod van 

voorschoolse educatie 

hierop wordt afgestemd. 

De houder heeft een concrete 

beschrijving van de wijze waarop 

de ontwikkeling van peuters wordt 

gevolgd. Het kindvolgsysteem "De 

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar." 

wordt toegelicht. Ook het 

overdrachtsformulier VE-taal staat 

beschreven.  Hoe het aanbod van 

voorschoolse educatie hierop 

wordt afgestemd ontbreekt.  

 

Er is een eigen 

observatiemethode en een 

observatiemethode vanuit de 

gemeente voor de overdracht van 

school. Per thema wordt het 

registratieformulier Tutoring VVe 

ingevuld per doelgroepkind, 

hierin worden de ontwikkeling 

van het kind beschreven en 

bijgehouden.  

De wijze waarop de 

ouders worden betrokken 

bij het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen 

Beschreven wordt dat ouders een 

ouderbrief meekrijgen met uitleg 

van het thema.  

Er wordt voorafgaand aan het 

thema een nieuwsbrief naar 

ouders gestuurd. Hierin is het 

thema toegelicht en de 

activiteiten.  

Het inrichten van een 

passende ruimte waarin 

voorschoolse educatie 

wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van 

passend materiaal voor 

voorschoolse educatie 

Beschreven wordt dat de bij de 

inrichting van de groepsruimten 

ingespeeld wordt op de 

ontwikkeling van het individuele 

kind. Tevens staat beschreven dat 

de groepsruimtes hoeken hebben 

waar verschillende activiteiten 

mogelijk zijn. "Afhankelijk van het 

project wisselt de functie van een 

hoek."  

 

Er is veel educatief materiaal. Er 

is onder andere een leeshoek, 

een verkeershoek en een 

huishoek. Er is een lage tafel en 

een hoge tafel waar peuters 

terecht kunnen.  

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 overdracht naar 

basisonderwijs en BSO komt aan 

bod. Voor kinderen met een VE-

indicatie is dit een warme 

overdracht. Waarbij beschreven 

staat dat met toestemming van de 

ouders de observatiegegevens 

worden verstrekt.  

De beroepskracht vertelt dat er 

bij elk doelgroepkind een warme 

overdracht wordt uitgevoerd.  Bij 

reguliere kinderen wordt, na 

toestemming van ouders, de 

observatieformulieren 

doorgestuurd. Er wordt gewerkt 

met een overdrachtsformulier. 

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. 

Beschreven staat: "Met een VE 

verklaring komt uw kind vanaf 2 

jaar in aanmerking voor 16 uur VE 

per schoolweek, oftewel 5 

ochtenden per week. In de 

schoolvakantieweken is de 

peuterspeelgroep gesloten.  

 

De beroepskracht heeft 

aangegeven dat de opvang vijf 

ochtenden geopend is en dat aan 

doelgroepkinderen deze vijf 

ochtenden worden aangeboden.  

Een ochtend duurt van 8.15-

11.45 uur, in totaal 3,5 uur. Dat 

is 17,5 uur per week. Een peuter 

van 2,5 jaar tot 4 jaar, krijgt 1,5 

jaar lang 17,5 uur per week 

aangeboden. Dat is in totaal 

1050 uur. 
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De wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de 

verplichting tot inzet van 

een pedagogisch 

beleidsmedewerker 

voorschoolse educatie, en 

hoe daarmee de kwaliteit 

van de voorschoolse 

educatie wordt 

bevorderd.  

De houder geeft een beschrijving 

van de pedagogisch 

beleidsmedewerker en 

pedagogisch coach. Op het gebied 

van pedagogisch coach 

voorschoolse educatie staat onder 

andere het volgende beschreven: 

"Aanvullend ondersteunt de coach 

de medewerkers die 

doelgroepkinderen begeleiden bij 

het verbeteren van de 

pedagogisch kwaliteit en de 

professionele ontwikkeling binnen 

de methode Piramide. De coach 

draagt er zorg voor dat er 

periodiek na- of bijscholing wordt 

gegeven." 

 

De beroepskracht heeft verteld 

dat er tijdens de inspectie 4 

doelgroep kinderen zijn. 

  

Pedagogisch beleidsmedewerker VE 

In het pedagogisch beleidsplan staat de pedagogisch beleidsmedewerker beschreven. Met 

betrekking tot pedagogisch beleidsmedewerker VE komen er een aantal dingen aan bod in het 

pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast geldt er voor de coaching per locatie 10 uur coaching x het aantal VE geïndiceerde 

kinderen. Voor dit kindercentrum staan geen VE-geïndiceerde kinderen benoemd. Verderop staat 

beschreven: "Aanvullend ondersteunt de coach de medewerkers die doelgroepkinderen begeleiden 

bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit en de professionele ontwikkeling binnen de 

methode Piramide. De coach draagt er zorg voor dat er periodiek na- of bijscholing wordt 

gegeven." 

 

Kwalificaties beroepskrachten VE 

Van de beroepskracht aanwezig tijdens de inspectie en van de twee vaste beroepskrachten zijn de 

kwalificaties gestuurd. Alle drie deze personen beschikken over een diploma conform cao-

kinderopvang en beschikken aantoonbaar over 3F-taalniveau. De twee vaste beroepskrachten 

beschikken over een VE-certificaat. De beroepskracht die aanwezig is beschikt niet over een VE-

certificaat die voldoet. Wel over een VE-certificaat betreffende managementmodules. De manager 

heeft aangegeven deze beroepskracht ingezet te hebben omdat zij bekend is bij deze groep en dit 

belangrijker te vinden dan een onbekende beroepskracht met een VE-certificaat.  

 

Groepsgrootte en aantal beroepskrachten voorschoolse educatie 

De maximale groepsgrootte voldoet. Er komen tussen de 4 à 11 kinderen per dagdeel. Er worden 

voldoende beroepskrachten voorschoolse educatie ingezet op de groep.  

 

Opleidingsplan 

De houder heeft het opleidingsplan SKN 2021/2022 doen toekomen. Dit is een scholingsplan voor 

de gehele organisatie. Met betrekking tot Voorschoolse educatie staan de basistraining VVE 

benoemd en de herhaling voor- en vroegschoolse educatie. Benoemd staat wanneer de trainingen 

zijn. Het evalueren van de scholingen wordt beschreven.  

Het onderhouden van kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie kan ook 

door middel van intervisie, kindbesprekingen en casuïstiek gedaan worden. Dit staat niet 

beschreven.  
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Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan het voorschrift betreffende de VE-kwalificatie. De overige getoetste 

voorschriften voorschoolse educatie voldoen.  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder heeft het beleid Pedagogisch beleidsmedewerker-coach 2022 doen toekomen.  

De houder heeft vastgelegd dat er per 1-1-2022 zeven doelgroep kinderen zijn op deze locatie 

zijn.  

De functie van Pedagogisch Coach VE is belegd bij de personen die tevens de functie pedagogisch 

coach hebben. In het beleid staat beschreven dat de pedagogisch coach VE zorgt voor periodieke 

nascholing VE. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is 

bepaald door te toetsen of de tijdens de inspectie aanwezige personen van deze locatie en de vaste 

beroepskrachten werkzaam op deze locatie, ingeschreven staan in het personenregister 

kinderopvang (PRK), waarmee tevens wordt voldaan aan het in bezit zijn van een verklaring 

omtrent gedrag.  

 

De tijdens de inspectie aanwezige personen zijn de gastvrouw, de invalkracht en een stagiaire.  

 

Alle bovengenoemde personen zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder. Daarbij zijn de 

verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd. 

 

Conclusie 

Uit de steekproef is gebleken dat de houder zorgdraagt voor het voldoen aan de voorschriften met 

betrekking tot de verklaring omtrent gedrag en het personenregister kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid KDV doen toekomen. Het betreft versiedatum 

6 december 2022. De houder heeft beschreven ervoor gekozen te hebben om dit beleid zo veel 

mogelijk in algemene zin te beschrijven, omdat het voor alle groepen van toepassing is en omdat 

de werkwijze binnen elke locatie hetzelfde is.  

 

Cyclisch proces 

De houder heeft beschreven dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid als vast agendapunt op de 

vergaderingen binnen het klein team staat om het beleid actueel te houden. Daarnaast wordt het 

beleid jaarlijks geëvalueerd door het BHV team. Tevens wordt beschreven dat er gebruik wordt 

gemaakt van een aantal procedures, zoals 'werkinstructie calamiteiten en ongevallen', 'procedure 

controleren van speeltoestellen' en 'procedure ongevallen'. De beroepskracht heeft aangegeven dat 

onderdelen van het beleid op de agenda komen en besproken worden in vergaderingen.  

 

Handelen conform het beleid veiligheid en gezondheid 

Met de beroepskrachten op locatie is gesproken over het beleid veiligheid en gezondheid. Tevens 

zijn er observaties gedaan op dit gebied. 

 

Hetgeen geobserveerd is en/of besproken is te vinden in het beleid veiligheid en gezondheid, zoals: 

• De verwarmingen op de locatie zijn voorzien van ombouw. In het beleid staat beschreven: "De 

kans op verbranding aan radiatoren is op de meeste locaties klein, omdat ze zijn voorzien van 

ombouw." 

• De lage stopcontacten zijn voorzien van beveiliging. Hierover staat beschreven: "Voor een zo 

veilig mogelijke omgeving wordt er voldaan aan de GGD eisen. Denk aan kinderbeveiliging in 

stopcontacten..." 

• De kinderen wassen de handen nadat ze naar het toilet zijn geweest. Dit is conform het beleid: 

"Handen wassen gebeurt na het toiletgebruik,...." 

• Er is een lage koudwaterkraan in de ruimte.  

• In het beleid staat beschreven dat alle ramen zijn voorzien van veiligheidsglas. Op deze locatie 

is er sprake van ramen met dubbel glas en ramen met enkel glas. Er zit geen folie op het glas.  

 

Risico's met grote gevolgen 

De houder heeft een onderscheid gemaakt in veiligheid en gezondheid. Binnen veiligheid wordt een 

onderscheid gemaakt in risico op verbranding, vergiftiging, verstikking, vallen van hoogte en 

verdrinking. Binnen gezondheid wordt er een onderscheid gemaakt in diverse soorten contact met 

ziektekiemen, binnenmilieu en buitenmilieu.  

Bij elk onderdeel staan maatregelen genoemd om het risico te reduceren en de handelswijze indien 

zich dit toch voordoet (bijvoorbeeld bij verbranding koelen). 
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Grensoverschrijdend gedrag 

De houder heeft beschreven dat de houder een gedragscode hanteert, hier wordt naar verwezen. 

De handelswijze wordt beschreven indien dit zich voordoet. Niet beschreven staat wat de houder 

onder grensoverschrijdend gedrag verstaat. Ook de meldcode kindermishandeling wordt 

beschreven. Tevens komen de onderwerpen pesten en vermissing aan bod, inclusief maatregelen 

om dit te voorkomen en de handelswijzen als zich dit toch voordoet. 

 

Risico's met kleine gevolgen 

In de inleiding beschrijft de houder: "Veiligheid op de groep betekent ook kinderen leren met 

risico's om te gaan, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Kinderen leren omgaan met 

materialen is minstens zo belangrijk als het veilig maken van de omgeving. “De houder beschrijft 

een heleboel maatregelen in het kader van de kleine risico's, zoals het netjes plaatsen van 

schoenen onder de kapstok om struikelen te voorkomen.  

Bij de kleine risico's wordt een indeling gemaakt in kleine risico's met betrekking tot het gebouw/de 

leefruimte, met betrekking tot het meubilair, met betrekking tot het speelgoed/knutselen, met 

betrekking tot buiten spelen en met betrekking tot (uitblijven van) medisch handelen. 

 

Achterwacht 

De houder heeft hierover beschreven: "Stichting Kindcentrum Nunspeet streeft ernaar om te 

openen en te sluiten met twee medewerkers. Als er een pedagogisch medewerker tijdens 

openingstijden van het kindcentrum alleen in het gebouw werkzaam is, is er een achterwacht 

aanwezig in het gebouw (medewerker kantoor, medewerker schoonmaak, stagiair)." 

 

Op dinsdag, woensdag en vrijdag is er, gezien het aantal kinderen, 1 beroepskracht nodig om in te 

zetten. De beroepskracht geeft aan dat er op die dagen een stagiaire of een groepshulp op de 

locatie aanwezig is. Tijdens de inspectie volstaat, gezien het aantal kinderen, de inzet van  

1 beroepskracht. Er is een stagiaire aanwezig en een groepshulp. Dit is dus conform beleid.  

 

Vierogenbeleid 

De houder heeft verschillende maatregelen beschreven, waaronder: 

"Een pedagogisch medewerker is nooit met kinderen alleen op de locatie, er is altijd een 

kantoormedewerker, stagiaire of iemand van de avondschoonmaak aanwezig." Met betrekking tot 

deze locatie staat beschreven dat de locatie is gesitueerd in een basisschool en dat er ramen zijn 

naar de hal en de sanitaire ruimte. De ambulant begeleider van school houdt kantoor in hetzelfde 

gedeelte van de school waarin de peuteropvang is gesitueerd.  

 

EHBO 

In het beleid staat hierover vermeld: "De pedagogisch medewerkers bezitten allemaal een 

gecertificeerd diploma kinder-EHBO." 

 

De twee vaste beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. De beroepskracht 

die tijdens de inspectie aanwezig is, is ook in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.  
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft op verzoek het "Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag" 

toegestuurd.  

 

De meldcode bevat de volgende drie onderdelen: 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie. 

• Meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker. 

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

 

De meldcode bevat de verplichte onderdelen: 

• Een stappenplan. 

• Een afwegingskader waarmee het risico op en de aard en de ernst van de mishandeling kan 

worden gewogen. 

• Aandacht voor bijzondere vormen van geweld die speciale kennis en vaardigheden vereisen. 

• Aandacht voor de wijze waarop er met vertrouwelijke gegevens om moet worden gegaan. 

 

Het stappenplan bevat de verplichte onderdelen: 

• het in kaart brengen van de signalen. 

• het toepassen van collegiale consultatie of zo nodig raadplegen van een deskundige. 

• een gesprek met ouders en/of kind. 

• het toepassen van het afwegingskader. 

• het beslissen over het melden of inzetten van noodzakelijke hulp. 

 

De beroepskracht heeft verteld dat er om het jaar een bijeenkomst is waarin een (onderdeel) van 

het protocol kindermishandeling aan bod komt. Uit het gesprek met de beroepskracht op locatie 

blijkt dat de beroepskracht op de hoogte is van de inhoud van de meldcode en de meldcode 

toepast.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Website 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 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 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) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 
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De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
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c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Villa Sterrenwacht 

Website : http://www.kindcentrumnunspeet.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022482172 

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 Kindcentrum Nunspeet 

Adres houder : Postbus 35 

Postcode en plaats : 8070 AA Nunspeet 

KvK nummer : 41035858 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. T. Dudok van Heel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
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Planning 

Datum inspectie : 29-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2022 

Zienswijze houder : 20-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 21-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 27-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Als stichting vinden wij de kwaliteit van onze opvang erg belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat 

een kind zich allereerst veilig moet voelen om tot leren en ontdekken te komen. De huidige 

personeelskrapte vraagt in sommige gevallen afwegingen voor een zo optimaal mogelijk aanbod. 

Met name bij deze kwetsbare doelgroep vinden wij een doorlopend aanbod en emotionele veiligheid 

belangrijke factoren. Er is daarom bij afwezigheid van de vaste medewerker gekozen voor een 

invaller die een vertrouwd gezicht is voor de kinderen en wel kennis heeft van de gebruikte 

methode, al heeft zij alleen een certificaat m.b.t. management modules. Wij onderschrijven de 

oproep van de toezichthouder om rekening te houden met deze verzachtende omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 


