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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. De 

GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over 

Kinderdagverblijf De Teigetjes en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder 

uitgewerkt. 

 

Algemeen beeld 

Kinderdagverblijf De Teigetjes is gevestigd in kindcentrum De Immenkorf in Den Dungen. In dit 

kindcentrum zijn tevens basisschool De Fonkel en buitenschoolse opvang De Bolderburen 

gevestigd. Er wordt opvang geboden aan twee verticale groepen met kinderen in de leeftijd van 0 

tot 4 jaar en een peuterarrangementgroep met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In elke 

groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen.  

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

7-2-2017 Jaarlijks 

onderzoek 

Zes overtredingen in de domeinen 'Personeel en groepen' en 

'Veiligheid en gezondheid'. 

09-05-2017 Nader 

onderzoek 

De houder heeft de overtredingen van het onderzoek van 07-02-

2017 gedeeltelijk hersteld: één overtreding betreffende de 

beroepskwalificatie is niet hersteld. 

14-02-2018 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet, na overleg en overreding op de domeinen 

'Pedagogisch klimaat', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Informatie', 

aan de getoetste voorwaarden. 

04-12-2018 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder heeft twee overtredingen in het domein 'Pedagogisch 

klimaat' betreffende het onderdeel getuigschrift voorschoolse 

educatie. 

28-2-2019 Nader 

onderzoek 

De houder heeft de overtredingen van het onderzoek van 04-12-

2018 hersteld. 

19-11-2019 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet, na herstelaanbod op het de domeinen 

'Pedagogisch klimaat' en 'Veiligheid en gezondheid' aan de 

getoetste voorwaarden. 
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Huidig onderzoek 

Op woensdag 25 november 2020 heeft er een aangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf De Teigetjes. In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden uit de volgende 

domeinen beoordeeld: 

 pedagogisch klimaat; 

 personeel en groepen; 

 veiligheid en gezondheid. 

 

Er heeft geen locatiebezoek plaats gevonden. In verband met de heersende Coronapandemie heeft 

de toezichthouder, conform de landelijke richtlijn van GGD GHOR, de overweging gemaakt of het 

noodzakelijk is een fysiek bezoek te brengen aan deze locatie. In eerdere inspecties is de 

(pedagogische) praktijk als voldoende beoordeeld. Op basis van deze bevindingen heeft er nu een 

inspectie op afstand plaats gevonden. Er zijn documenten opgevraagd en beoordeeld en er heeft 

telefonisch een gesprek plaats gevonden met de houder en een beroepskracht. 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder na herstelaanbod voldoet aan alle getoetste 

voorwaarden. De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het 

vervolg van dit rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie -

items die zijn beoordeeld.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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. 

 

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 

Kinderdagverblijf De Teigetjes heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Aangezien er geen 

locatiebezoek heeft plaatsgevonden, is niet beoordeeld of beroepskrachten daadwerkelijk handelen 

volgens het pedagogisch beleidsplan. Uit interviews met beroepskrachten en de notulen die de 

houder heeft toegestuurd, blijkt dat op 24 juni 2020 het laatste teamoverleg heeft plaatsgevonden. 

Sindsdien is er geen teamoverleg meer georganiseerd, verklaren de beroepskrachten en houder. 

De houder geeft als oorzaak hiervoor aan dat vergaderen via videobellen niet voor iedereen 

werkte. De houder deelt mede dat vanaf januari 2021 de overleggen weer georganiseerd gaan 

worden in een ruimte waar iedereen met voldoende afstand van elkaar bijeen kan komen. 

Daarnaast vindt de communicatie tussen houder en beroepskrachten met name plaats via e -mail 

en worden documenten en nieuwsbrieven inzichtelijk gemaakt via het werknemersportaal. Binnen 

de groepen wordt wel onderlinge afstemming gezocht tussen beroepskrachten en er vindt 

coaching plaats op het pedagogisch handelen van de beroepskrachten. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Voorschoolse educatie 

Inhoud pedagogisch beleid voorschoolse educatie. 

De houder heeft in het VVE beleidsplan de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse educatie. 

De houder heeft een verwijzing opgenomen in het pedagogisch beleidsplan naar het VVE 

beleidsplan. De houder heeft de volgende onderdelen concreet en in observeerbare termen 

uitgewerkt: 

 kenmerkende visie; 

 stimuleren van de ontwikkeling; 

 volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod; 

 ouderbetrokkenheid; 

 doorgaande lijn basisschool; 

 

De volgende onderdelen zijn onvoldoende concreet beschreven: 



 

6 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-11-2020 

KDV De Teigetjes te Den Dungen 

 inrichting ruimte en passend materiaal; 

 hoe het aanbod VE zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud wordt in 

anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur VE kan ontvangen. 

 

Herstelaanbod 

De houder heeft een herstelaanbod gekregen waardoor bovengenoemde overtredingen binnen de 

looptijd van dit onderzoek hersteld kunnen worden. De houder heeft het VVE beleidsplan 

aangepast de voorwaarden concreet beschreven. De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

De houder evalueert het pedagogisch beleidsplan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 

evaluatie zo nodig bij. 

 

Uitvoering praktijk  

Aan de hand van opgevraagde documenten en telefonische interviews met beroepskrachten is naar 

de uitvoering van de praktijk gekeken. Omdat er geen locatie bezoek heeft plaats gevonden kan 

deze voorwaarde niet volledig beoordeeld worden. 

 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan volgens de methode van Uk en Puk. De houder 

heeft een jaarplanning overlegd met de thema's die worden behandeld gedurende het jaar en 

de uitwerking van de thema's 'Hatsjoe' en 'Knuffels' zijn ingezien. Ouders krijgen via de 

nieuwsbrief te horen welk thema er wordt gehanteerd. Voor de maand december wordt er geen 

officieel thema van Uk en Puk gehanteerd. Deze maand staat in het teken van Sinterklaas en Kerst, 

aldus de beroepskrachten. 

 

De kinderen worden gevolgd middels het kind-volgsysteem Uk en Puk met als naslagwerk Pravoo. 

In het gesprek met een beroepskracht komt naar voren dat ieder kind in de periode van 0 tot 4 

jaar 5 keer wordt geobserveerd volgens het kind-volgsysteem. Indien nodig wordt het aanbod 

afgestemd op het kind, zoals het aanbod van extra VVE opdrachten. Daarnaast wordt samen met 

de logopedist gekeken of er op gebied van taal extra opdrachten aangeboden kunnen worden.  

 

Er vindt een warme overdracht plaats naar de basisschool door middel van een gesprek tussen de 

mentor van het kind, de intern begeleider van de basisschool en de ouders. Het observatiesysteem 

wordt overgedragen aan de ouders. Vanwege Covid-19 zijn de georganiseerde activiteiten tussen 

kleuters en peuters (tijdelijk) stopgezet.  

 

Gedurende het hele jaar staat VVE als vast onderdeel op de agenda van het teamoverleg. Hierin 

worden knelpunten besproken, afspraken vastgelegd, tips en tops vastgelegd en geëvalueerd. 

 

Aanbod en methode 

Op kinderverblijf De Teigetjes wordt gebruik gemaakt van het programma Uk en Puk, dat zowel op 

de peuterarrangementgroep als in de kinderopvanggroepen wordt gebruikt: 

 

 Peuterarrangement (gesubsidieerd): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met 

maximaal 2 beroepskrachten. 

 De Knorretjesgroep (niet gesubsidieerd): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

met maximaal 3 beroepskrachten. 

 De Teigetjesgroep (niet gesubsidieerd): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

met maximaal 3 beroepskrachten. 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar 

oud wordt in 1,5 jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. De 

peuterarrangementgroep is gedurende 5 dagen per week geopend van 8:30 tot 12:00 uur. 

Momenteel worden 3 kinderen met een VVE-indicatie opgevangen op de peuterarrangementgroep. 

Deze kinderen maken gedurende 3 ochtenden per week gebruik van de verlengde ochtendopvang 
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tot 13:00 uur; in totaal 13,5 uur per week. Om voor deze kinderen het aanbod uit te breiden naar 

16 uur per week (wetswijziging m.i.v. 01-08-2020), wordt per kind gekeken naar de 

mogelijkheden voor een 4e dagdeel. De beroepskracht geeft aan dat er per kind wordt bekeken 

wat er daadwerkelijk nodig is en dat er vanaf januari 2021 plaats is op de peuterarrangementgroep 

voor een vierde ochtend. De houder verklaart dat er maatwerk wordt geboden, waarbij per kind 

wordt bekeken hoeveel uur aan VVE ondersteuning nodig is.  

 

Kwalificatie-eisen beroepskrachten 

De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 

beschikken over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. Daarbij hebben de 

beroepskrachten aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Opleidingsplan voorschoolse educatie 

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2020, waarin wordt beschreven op 

welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van voorschoolse 

educatie wordt onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op:  

 het werken met het voorschoolse educatie programma; 

 het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel); 

 het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod; 

 ouderbetrokkenheid; 

 de doorgaande lijn met de basisschool. 

 

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.  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (telefonisch beroepskrachten d.d. 02-12-2020) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf De Teigetjes, versie december 2019, ontvangen op 

12-11-2020) 

 Notulen teamoverleg (24-06-2020) 

 Certificaten voorschoolse educatie (ontvangen op d.d. 12-11-2020) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (KDV De Teigetjes 2020) 
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 VVE Locatiebeleid 

 Planning 2020/2021 

 Jaarplanning schooljaar 2019/2020 

 Uitwerking thema's Hatsjoe en Knuffels 

 Nieuwsbrief 5 maart 2020 
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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. 

 

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 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef van de toegestuurde roosters. De beroepskrachten 

die volgens het personeelsrooster van 12 oktober 2020 tot en met 16 oktober 2020 zijn ingezet, 

zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de 

organisatie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef van de toegestuurde roosters. De beroepskrachten 

die volgens het personeelsrooster van 12 oktober 2020 tot en met 16 oktober 2020 zijn ingezet, 

beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De 

pedagogisch beleidsmedewerker die werkzaam is bij kinderdagverblijf De Teigetjes beschikt over 

een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 

cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

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

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

De beoordeling van de beroepskracht-kindratio is gebaseerd op de door de houder toegestuurde 

roosters en aanwezigheidsregistratie. Er heeft geen toetsing in de praktijk plaatsgevonden. 

 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van de periode 12 oktober 

tot en met 16 oktober 2020 blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal 

kinderen (beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang, 

bijlage 1, onderdeel b, tabel 2 wordt uitgevoerd. 

 

De afwijking van de beroepskracht-kindratio bedraagt maximaal 3 uur per dag. Op de volgende 

momenten kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio: 
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 Binnenkomst: 1 uur (7.30-8.30) 

 Pauze: 1,5 uur (13.00-14.30) 

 Afsluiten: 0,5 uur (17.30-18.00) 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op kinderdagverblijf De Teigetjes worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het 

kinderdagverblijf beschikt over de volgende stamgroepen: 

 

 Teigetjesgroep: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

 Knorretjesgroep: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

 Peuterarrangement: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (telefonisch beroepskrachten d.d. 02-12-2020) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd d.d. 25-11-2020) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (ontvangen op 12-11-2020) 

 Presentielijsten (12-10-2020 t/m 16-10-2020) 

 Personeelsrooster (12-10-2020 t/m 16-10-2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf De Teigetjes, versie december 2019, ontvangen op 

12-11-2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (ontvangen op 12-11-2020) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder in een 

veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgelegd wat de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid 

van kinderen. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beleid 

Binnen dit onderzoek is beoordeeld of de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 

geactualiseerd op het risico op Covid-19. De houder heeft het beleid niet geactualiseerd op het 

risico op Covid-19 met daarbij de te nemen maatregelen en de handelswijze. 

 

Herstelaanbod 

De houder heeft een herstelaanbod gekregen waardoor bovengenoemde overtreding binnen de 

looptijd van dit onderzoek hersteld kan worden. De houder heeft in het beleid veiligheid en 

gezondheid een verwijzing gemaakt naar de bijlage Protocol Kinderopvang COVID 19. In dit 

protocol heeft de houder concrete maatregelen beschreven en bijbehorende handelswijze. De 

houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

 

Handelen conform beleid 

De beoordeling of de beroepskrachten daadwerkelijk handelen conform het beleid is niet 

beoordeeld aangezien binnen dit onderzoek geen locatiebezoek heeft plaats gevonden.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (telefonisch beroepskrachten d.d. 02-12-2020) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (De Teigetjes, versies februari 2020 en november 2020) 

 Brief ouders vastgestelde besmetting pedagogisch medewerkers, 18 oktober 2020 

 Protocol Corona inschrijven bij binnenkomst, ontvangen op 2 december 2020 

 Protocol Kinderopvang en Corona, ontvangen op 2 december 2020 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 
 

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) 

 

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) 

 

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, 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) 
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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. 

(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 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

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

 

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

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

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

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

OF 

 

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

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

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

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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, 
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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 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

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

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV De Teigetjes 

Vestigingsnummer KvK : 000017130818 

Aantal kindplaatsen : 48 

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 : Cindy Gijsberdina Elisabeth Anna van Leur 

Pijnenburg 

Website : www.deteigetjes.nl 

KvK nummer : 17130818 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. Prinsen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 25-11-2020 
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Opstellen concept inspectierapport : 14-12-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-01-2021 
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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