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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. 

Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken en inspectie-items die voortkomen uit de 
nieuwe Wet kinderopvang die op 1 januari 2018 in werking is getreden. 
  
Uit het onderzoek van 25 september 2017 zijn de volgende aandachtspunten voortgekomen: 
  
 Scholing voorschoolse educatie van de invalkracht. 

 Het instellen van een oudercommissie. 
  

De beroepskrachten, de stafmedewerker kwaliteitszorg en de directeur van IKC Remigius hebben 
de toezichthouder op de locatie te woord gestaan. De stafmedewerker heeft de gevraagde 
documenten per mail naar de toezichthouder gestuurd. 
  

Oudercommissie 
De houder heeft een IKC-raad opgericht met leden van de medezeggenschapsraad en een ouder 
die de ouders/kinderen van het KDV vertegenwoordigt. Het aantal ouders dat de kinderopvang 
vertegenwoordigt, moet nog groeien. De toezichthouder heeft geen vragenlijst naar het lid van de 
IKC-raad gestuurd, omdat het sturen van zo'n lijst niet standaard bij risicogestuurd toezicht hoort.  

 
Beschouwing 
  

Feitelijke informatie over KDV IKC Remigius 
Het kinderdagverblijf (KDV) van IKC Remigius is een locatie van de houder 'Nieuwe Maan B.V.'. De 
groep van 0- tot 4-jarigen is gevestigd in een vrijstaande unit naast het hoofdgebouw van het IKC. 
De groepsruimte is ingericht volgens het nieuwe inrichtingsconcept van 'Kinderopvang 
Zonnekinderen'. Dit concept houdt onder andere in dat de baby’s spelen in grondboxen in plaats 

van hoge boxen. De stamgroep bestaat uit maximaal 14 kinderen. 
  

In het hoofdgebouw is ook nog een peutergroep gevestigd. Per dag is er plaats voor maximaal 16 
kinderen van 2 tot 4 jaar. De groepsruimte is naast de kleuterklassen te vinden. Er is sprake van 
een goede samenwerking met de leerkrachten van groep 1 en 2, waardoor de overgang van de 
peutergroep naar de basisschool spelenderwijs verloopt. De beroepskrachten bieden voorschoolse 
educatie aan op basis van de methode 'Startblokken'. 
  

Onderzoeksgeschiedenis 
 Tijdens het onderzoek van 20 oktober 2016 voldeed de houder aan alle gestelde eisen. 
 Tijdens het onderzoek van 25 september 2017 voldeed de houder bij het inspectie-item 

'Voorschoolse educatie' niet aan alle voorwaarden. De invalkracht beschikte niet over de juiste 
VVE-opleiding. 

  
Belangrijke bevindingen 

Bij de methode 'Startblokken' ligt de nadruk op 'vrij spelen'. Er is geen sprake van een vast 
ochtendprogramma. In de praktijk is goed te zien dat de beroepskrachten de kinderen vrij laten 
spelen en aansluiten bij de mogelijkheden en belangstelling van de kinderen. Als kinderen te 

onrustig zijn om zelf te spelen, lassen de beroepskrachten een 'uitraasmomentje' in. Tijdens het 
onderzoek dansten zij bijvoorbeeld op muziek. 
  
De beroepskrachten die op de dag van het onderzoek werkzaam waren, hebben geen opleiding 

'Voorschoolse educatie' afgerond die aan de gestelde eisen voldoet. Eén van hen heeft wel een 
certificaat van de e-learning 'VVE in de kinderopvang' in haar bezit. De vaste beroepskrachten die 
op de andere dagen van de week aanwezig zijn, hebben wel een opleiding afgerond die aan de 
gestelde eisen voldoet: de opleiding 'Startblokken voor Basisontwikkeling'.  
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Conclusie 
De houder voldoet bij het inspectie-item 'Voorschoolse educatie' niet aan alle gestelde eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  

Binnen het domein 'Pedagogisch Klimaat' voldoet de houder bij het inspectie-item 'Voorschoolse 
educatie' niet aan de volgende voorwaarde: 
  
 De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in 

de beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking 
tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en 

vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en 
omvat ten minste 12 dagdelen (art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie). 

  
Verzachtende omstandigheid: de vaste beroepskrachten die op de andere dagen van de week op 
de groep werkzaam zijn, hebben wel een VVE-opleiding afgerond die aan de gestelde eisen 

voldoet. 
  
Binnen het domein 'Ouderrecht' voldoet de houder niet aan de volgende voorwaarde: 
  
 Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder 

te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet.  
  

De toezichthouder adviseert de gemeente om niet handhavend op te treden als het gaat om het 
ontbreken van een volwaardige oudercommissie, omdat de houder voldoende inspanningen (heeft) 
verricht om ouders te werven voor het lidmaatschap. Bovendien heeft één geïnteresseerde ouder 
zich aangesloten bij de IKC-raad. Meer informatie is te vinden bij het inspectie-item 
'Oudercommissie'. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is bekeken of de houder een pedagogisch beleidsplan heeft geschreven op basis 
van de nieuwe Wko. De toezichthouder heeft ook gekeken naar de pedagogische praktijk en de 

voorschoolse educatie (VE). 
  
De volgende beschrijvingen dienen bijvoorbeeld in het beleidsplan te staan: 
  
 Een beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling 

van het kind met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 

wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

 Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 
vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

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

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

in de samenleving. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum (versie januari 2015). De cursief gedrukte tekst onder 'Verantwoorde 
dagopvang' is afkomstig uit dit document. 
  
Toen de toezichthouder arriveerde, waren de kinderen aan het dansen op een lied dat aanzet tot 
het maken van bewegingen (handen in de lucht, stampen met de voeten etc.). De kinderen hadden 

een uitraasmoment nodig, omdat ze nogal druk waren tijdens het vrije spelen. Na dit 

beweegmoment gingen ze weer rustig spelen. De rest van het ochtendprogramma bestond uit: 
opruimen, fruit eten en buiten spelen. Na het fruitmoment is de toezichthouder naar de groep voor 
0- tot 4-jarigen gegaan om te kijken naar de beroepskracht-kindratio, de inrichting van de 
groepsruimte en om even met de beroepskracht te praten. De kinderen van deze groep stonden op 
het punt om naar buiten te gaan. 
 
 

Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een overkoepelend pedagogisch beleidsplan opgesteld voor alle locaties van 
'Zonnekinderen'. Iedere locatie heeft een pedagogisch praktijkplan. In het beleids- en praktijkplan 
is informatie te vinden over alle onderwerpen die op basis van de Wet kinderopvang aan de orde 
moeten komen. 
  

Het gaat bijvoorbeeld om een concrete beschrijving van: 
  

 De manier waarop de houder invulling geeft aan aspecten van verantwoorde dagopvang. 
 De manier waarop de beroepskrachten (mentoren) de ontwikkeling van de kinderen volgen en 

stimuleren. 
 De tijden waarop de houder minder beroepskrachten inzet dan vereist is op basis van het 

aantal aanwezige kinderen. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de gestelde eisen. 
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Pedagogische praktijk 
 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder in ieder geval zorg 
voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt de houder 
rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 

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

  
In de praktijk: 
Voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt: 
 Alle kinderen zijn aan het dansen op muziek. Een jongen doet niet mee en kijkt wat verdrietig 

in het rond. De beroepskracht ziet het en zegt: '... (naam jongen) wil je niet dansen? Wat is er 
dan?'. Ze gaat bij de jongen op de grond zitten en neemt hem op schoot. Na afloop van het 

dansen, zegt ze tegen de dansers: 'Applaus voor jezelf. Dat was even een uitraasmomentje. 

Nu gaan we weer lekker rustig spelen'. 
 Tijdens het verschonen tegen een meisje: 'Je bent moe hè? Ik kan het zien'. 
  
Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die 

gericht zijn op/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden 
van ervaringen)'.  
  
In de praktijk: 
Voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt: 
 De kinderen dansen op een lied met een tekst die aanzet tot het maken van allerlei 

bewegingen: handen in de lucht, handen omlaag, stampen met de voeten en draaien in het 

rond. 
 De beroepskrachten en kinderen zingen liedjes, bijvoorbeeld voordat ze gaan opruimen en 

voor het eten. 
 De beroepskrachten praten met de kinderen over de dingen die op de herfsttafel liggen. De 

beroepskracht zingt op dat moment ook het lied: 'Op een grote paddestoel'. 
 De beroepskracht vraagt de kinderen welke kleur iets heeft. Bijvoorbeeld als het kind een haan 

laat zien, vraagt de beroepskracht welke kleur de staart van de haan heeft. 
  
Sociale kennis en vaardigheden 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten betrekken kinderen actief bij 
verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten 
geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en 

verantwoordelijk tonen'. 
  
In de praktijk: 
 De kinderen proberen eerst zelf de jas aan te trekken. Als het niet lukt, geeft de beroepskracht 

een instructie zodat het kind het opnieuw kan proberen. Als het gelukt is, zegt de 
beroepskracht: 'Heel goed ... Je kunt dat heel goed'. 

 De kinderen ruimen zelf hun spullen op, nadat de beroepskracht het opruimlied gezongen 

heeft. Tijdens het opruimen, deelt de beroepskracht complimenten uit: 'Wat zijn jullie goed 
aan het opruimen zeg!' Na afloop: 'Als je klaar bent met opruimen, mag je op de rode mat 

gaan zitten. Wat hebben jullie goed opgeruimd zeg!'. 
  
Overdracht van normen en waarden 
  

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar 
en de beroepskrachten bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet 
tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten)'.  
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In de praktijk: 
 Twee kinderen maken ruzie om een stuk speelgoed. De beroepskracht: '... en ... wie had hem 

eerst? Ik hoor dat ... hem eerst had. Dan mag jij er zo dadelijk mee spelen. Zo kunnen jullie er 
allebei mee spelen'. Het kind dat het speelgoed moet afstaan, begint te huilen. De 
beroepskracht neemt hem op schoot en legt het nog eens uit. 

 Tijdens het eten moeten kinderen rustig kunnen praten aan tafel. Als een jongen de rust 
verstoort door te stampen met de voeten, dan zegt de beroepskracht: 'Wie is er zo aan het 
stampen? Dat doen we niet hè ...? Dat wist je wel!'.  

  
Conclusie 
De pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde eisen: er is sprake van verantwoorde 
dagopvang. 

  
 
Voorschoolse educatie 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld met een beschrijving van: 
  

1. De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

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

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

kindvolgsysteem). 
4. De manier waarop de beroepskrachten ouders bij de voorschoolse educatie betrekken. 

5. De passende inrichting van de ruimte en het passende spelmateriaal (passend bij de 
methodiek). 

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

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

pedagogisch praktijkplan van de locatie. In de praktijk is deze visie terug te zien, bijvoorbeeld 
aan de inrichting van de speelplekken, de interactie beroepskracht-kind (beroepskracht speelt 
mee), het werken met thema's (herfst). 

2. Stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal: de beroepskracht zingt liedjes, laat 

kinderen kleuren benoemen van bepaald speelgoed en praat met de kinderen over de herfst en 
de dingen die op de herfsttafel liggen. Rekenen: geen voorbeelden gezien. Motoriek: de 

kinderen maken figuren op een groot mozaïekbord, dansen en spelen buiten. Sociaal-
emotionele ontwikkeling: de beroepskrachten grijpen in als er sprake is van een conflict en 
leren de kinderen om speelgoed te delen (om de beurt met iets spelen). 

3. De beroepskrachten brengen per ontwikkelingsgebied in kaart hoe het kind ervoor staat. Zij 
gebruiken hiervoor de observatielijst van het kindvolgsysteem 'KIJK!'. 

4. Drie keer per jaar bespreken de beroepskrachten de bevindingen vanuit het kindvolgsysteem 
met de ouders. De beroepskrachten geven titels van liedjes en boekjes door aan de ouders. 

Ouders kunnen de liedjes dan via YouTube afspelen en met hun kinderen zingen. 
5. De inrichting sluit aan bij de gebruikte methodiek: alles op kindhoogte, gebruik van een 

grondbox, meerdere speelplekken (bouwhoek, huishoek etc.) met open en gesloten 
materialen.  

6. De overdracht van gegevens aan de basisschool vindt plaats aan de hand van de gegevens 
die de beroepskrachten digitaal hebben vastgelegd op observatielijsten van het 
kindvolgsysteem 'KIJK!'.   

  
Aantal uren Voorschoolse Educatie (VE)  

KDV Remigius had op het moment van het onderzoek 3 kinderen met een indicatie voor 
voorschoolse educatie. Deze kinderen komen op alle dagen van de week, behalve op woensdag. 
  
Opleiding en opleidingsplan  

  
Opleiding voorschoolse educatie 
De twee vaste beroepskrachten hebben de opleiding 'Startblokken voor Basisontwikkeling' 
afgerond. Deze opleiding voldoet aan de gestelde eisen. De vaste beroepskrachten werken echter 
niet op vrijdag, de dag waarop het onderzoek plaatsvond. De beroepskrachten die tijdens het 
onderzoek aan het werk waren, hebben nog geen VVE-opleiding gevolgd die aan de gestelde eisen 
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voldoet. Eén van de beroepskrachten heeft alleen de e-learning 'VVE in de kinderopvang' 
afgerond. Zij heeft deze opleiding in oktober 2017 gevolgd. Het overgangsrecht is niet van 

toepassing, omdat de beroepskracht op 1 januari 2018 nog niet begonnen was aan de opleiding 
'Startblokken'. De andere beroepskracht is pas net in dienst gekomen en moet nog beginnen met 
haar VVE-opleiding. 

  
Taalniveau 
Pedagogisch medewerkers die als beroepskracht voorschoolse educatie willen werken, moeten 
aantoonbaar het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen hebben. In de gemeente 
Duiven hebben houders nog tot 1 augustus 2019 de tijd om ervoor te zorgen dat beroepskrachten 
over het juiste taalniveau beschikken.   
  

Opleidingsplan 
De houder heeft voor alle locaties van Zonnekinderen een opleidingsplan (inclusief VVE) opgesteld. 
De stafmedewerker kwaliteitszorg heeft daar locatiespecifieke informatie aan toegevoegd.  De 
beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn, gaan in 2018/2019 onder andere de volgende 
bijscholingen volgen: 
 Startblokken (najaar 2018, 3 beroepskrachten). 

 TINK (december 2018, 1 beroepskracht). 

 Workshop signaleren spraak- en taalproblemen bij kleuters (voorjaar 2018, 1 beroepskracht).  
  
Programma voorschoolse educatie  
De beroepskrachten werken aan de hand van de methode 'Startblokken’. Om de ontwikkeling van 
de kinderen te volgen, gebruiken zij observatielijsten van KIJK!. Op deze lijsten kunnen de 
beroepskrachten per ontwikkelingsgebied de vorderingen bijhouden. 

  
Conclusie  
De houder voldoet binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ niet aan alle eisen op basis van de 
Wko, omdat: 
  
 De beroepskrachten die op vrijdag in de peutergroep werken geen opleiding hebben afgerond 

die uit minimaal 12 dagdelen bestaat en het overgangsrecht niet van toepassing is. 

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

 
 

 [Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, 

vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   

OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie 
in de beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met 
betrekking tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de 

kennis en vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de directeur en de 

stafmedewerker Kwaliteitszorg) 
 Interview (gesproken met drie beroepskrachten) 
 Observaties (in de peutergroep en kort in de verticale groep) 

 Pedagogisch beleidsplan (Zonnekinderen van januari 2018) 
 Pedagogisch werkplan (locatie IKC Het Remigius (KDV) 2018) 
 VVE-certificaten (Startblokken voor Basisontwikkeling (2x), E-learning Vyvoj VVE in de 

kinderopvang d.d. 8/10'17) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017-2018 kinderopvang Zonnekinderen, incl. 

opleidingsplan VVE 2018) 
 Opleidingsoverzicht 2018 IKC Remigius Duiven per 2/11'18. 

 Digitaal invulformulier van het kindvolgsysteem 'KIJK'. 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein is gekeken naar: 
  
 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) en koppelingen in het personenregister 

kinderopvang. 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen. 

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

 De samenstelling van de stamgroepen (stabiliteit van de opvang voor kinderen). 
 
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De toezichthouder heeft gekeken naar de registraties en koppelingen van drie beroepskrachten, 
één vrijwilliger en één stagiaire. De houder heeft deze medewerkers geregistreerd in het 
personenregister kinderopvang. Er is in dit register ook sprake van een koppeling aan de houder. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De toezichthouder heeft alleen naar de diploma's gekeken van de beroepskrachten die na het 
vorige onderzoek (25/9 '17) in dienst zijn gekomen. Het gaat om twee beroepskrachten. Zij 
hebben een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. Bij 'bronnen' is te zien om welke diploma's 
het gaat. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
 
Op de dag van het onderzoek was de verhouding tussen het aantal ingezette beroepskrachten en 
het aantal aanwezige kinderen in overeenstemming met de gestelde eisen: 
  
 In stamgroep 'Roze' vingen twee beroepskrachten en een vrijwilliger 14 kinderen op. 

 In stamgroep 'Groen' ving één beroepskracht 5 kinderen op: één kind van 0 jaar, één kind van 

1 jaar een drie kinderen van 2 jaar. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Het kinderdagverblijf binnen IKC Remigius bestaat uit 2 stamgroepen: 

  
 Groep Roze voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 Groep Groen voor maximaal 14 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
  
Ieder kind heeft een mentor, zo blijkt uit de documenten die de toezichthouder gezien heeft. 
Ouders krijgen tijdens het intakegesprek te horen wie de mentor van hun kind is. De mentoren zijn 
ook terug te vinden in het ouderportaal van 'Kindplanner'. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de directeur en de 

stafmedewerker Kwaliteitszorg) 
 Interview (gesproken met drie beroepskrachten) 
 Observaties (in de peutergroep en kort in de verticale groep) 
 Diploma's beroepskrachten (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang en pedagogisch werker 

kinderopvang 3) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein heeft de toezichthouder bekeken of de houder: 
  
 Een beleid heeft dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen 

zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
 Een meldcode heeft vastgesteld die aan de gestelde eisen voldoet. 

 De kennis en het gebruik van de meldcode bevordert. 
 Ervoor zorgt 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. 
  
De toezichthouder heeft ook gekeken naar de manier waarop de beroepskrachten deze 
onderwerpen in de praktijk vormgeven en hoe de houder de beroepskrachten bij het beleid betrekt. 

 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

De houder heeft gezorgd voor een beleidsplan 'Veiligheid en gezondheid' dat aan de gestelde eisen 
voldoet. Het beleid leidt ertoe dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. In het beleidsplan is onder andere informatie te vinden over risico's met 

grote en kleine gevolgen voor de gezondheid/veiligheid van kinderen en informatie over het 
vierogenbeleid. De houder brengt de risico’s vanaf 2018 op een andere manier in kaart, namelijk 
aan de hand van de QuickScans in de nieuwe Risicomonitor. 
  
Betrokkenheid beroepskrachten en ouders 
  
De houder betrekt beroepskrachten en ouders bij het beleid door: 

 De werkwijze in verschillende protocollen en richtlijnen vast te leggen. 
 Tijdens teamoverleggen van de locatie onderwerpen en casussen op het gebied van veiligheid 

en gezondheid te bespreken. 
 De kwaliteitsmedewerker locatiegesprekken en locatiebezoeken te laten organiseren om te 

bekijken of de beroepskrachten de gemaakte afspraken nakomen. 
 Een van de beroepskrachten verantwoordelijk te maken voor het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

  
Eerste hulp aan kinderen 
Vijf beroepskrachten van de locatie hebben de cursus 'Eerste Hulp aan kinderen' van het Oranje 
Kruis gevolgd. Dit betekent dat er op iedere opvangdag iemand aanwezig is met een erkend 
certificaat 'Eerste Hulp aan kinderen'. 
  

Conclusie  
 In het beleidsplan 'Veiligheid en gezondheid' komen alle wettelijk vereiste onderwerpen aan de 

orde.  
 De houder heeft ervoor gezorgd 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. 
 De houder voldoet binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid' aan de gestelde eisen. 
 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die aan de gestelde eisen voldoet. 

De beroepskrachten kunnen digitaal over de meldcode beschikken. 
  

De meldcode zal voor 1 januari 2019 uitgebreid aan de orde komen in een teamoverleg, omdat op 
1 januari de verbeterde meldcode van kracht wordt. Vanaf dat moment zijn professionals verplicht 
te werken met een afwegingskader in stap 5 van de meldcode. De houder bereidt de 
beroepskrachten op deze nieuwe werkwijze voor. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de directeur en de 

stafmedewerker Kwaliteitszorg) 
 Interview (gesproken met drie beroepskrachten) 
 EHBO certificaten (5 van het Oranje Kruis) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2018 IKC Remigius) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Ouderrecht 
 
Binnen dit domein heeft de houder alleen bekeken of de houder een oudercommissie heeft kunnen 
instellen. 
 
 
Oudercommissie 

 
Het is de houder nog niet gelukt om een oudercommissie in te stellen met voldoende leden. Eén 
ouder heeft zich gemeld voor het lidmaatschap. Deze ouder gaat deel uit maken van de IKC-raad 
waarin ook leden van de medezeggenschapsraad zitting hebben. Het eerste overleg van de IKC-
raad vindt op 1 november 2018 plaats. 
  

De houder verricht voldoende inspanningen om meer leden te werven voor de oudercommissie 
binnen de IKC-raad. 
  
Het gaat om de volgende inspanningen: 

 Er staat een oproep voor leden in de thema-uitgave (informatiefolder) 'Wet IKK in praktijk' van 
september 2018. Alle ouders met kinderen op een locatie van 'Zonnekinderen' hebben deze 
informatiefolder ontvangen. 

 Tijdens intake- en oudergesprekken vragen beroepskrachten aan ouders of zij lid willen 
worden van de OC. 

 In de nieuwsbrief van de locatie staan regelmatig oproepen. 
  
Aangezien de houder voldoende inspanningen levert om ouders te werven voor het lidmaatschap, 
adviseert de toezichthouder om niet handhavend op te treden. 
 

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

 
 

 Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder 
te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een 
kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich 
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)  
   

 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de directeur en de 

stafmedewerker Kwaliteitszorg) 

 Interview (gesproken met drie beroepskrachten) 
 Nieuwsbrieven (Thema-uitgave Wet IKK in praktijk van september 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   

OF 

De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze: 
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten, 
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd, 
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen, 

e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en 
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder 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) 
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De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 

week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 

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 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 

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 (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 

Burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  

Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 

in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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De houder of voorgenomen houder 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 er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 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 en 1.50 lid 1 en 2 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. 
De houder 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 en 1.50 lid 1 en 2 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder 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) 
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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: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- 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 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder 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 wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(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 bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
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, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur 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 van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 

de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

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

onderneming van de houder werkzaam persoon 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, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 

gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 



 

20 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-10-2018 
IKC Het Remigius te Duiven 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC Het Remigius 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
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 : Nieuwe Maan B.V. 
Adres houder : Babberichseweg 23 
Postcode en plaats : 6901JV Zevenaar 

Website : www.zonnnekinderen.nl 
KvK nummer : 52543099 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Duiven 

Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 6920AA DUIVEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 26-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-11-2018 
Zienswijze houder : 09-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
Zienswijze bij inspectierapport IKC Remigius - KDV (inspectiebezoek d.d. 26 oktober 2018) 
  

Op 26 oktober 2018 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op het KDV 
van IKC Remigius in Duiven. Het bezoek en de contacten met de toezichthouder zijn prettig 
verlopen. Wij herkennen ons in het beeld dat de toezichthouder schetst. 
  
Ten aanzien van de tekortkoming betreffende de VVE kwalificatie willen wij het volgende 
opmerken. 
  

De twee vaste beroepskrachten van de peutergroep zijn VVE gekwalificeerd. Een derde vaste 
beroepskracht van de peutergroep is bezig met haar opleiding Startblokken en heeft een e-
learning module VVE zodat zij valt binnen de overgangsregeling. Dit geldt eveneens voor nog twee 

beroepskrachten uit het team van IKC Remigius. De inzet van medewerkers op de peutergroep op 
vrijdag (dag van inspectie) blijkt uit het oogpunt van VVE kwalificatie niet de beste match te zijn 
geweest. Uitval van één van de vaste medewerkers speelt hier helaas een rol in. 
  

Wij streven er naar dat al onze beroepskrachten de training behorende bij het VVE programma 
Startblokken succesvol hebben doorlopen. Er zijn momenteel drie beroepskrachten van IKC 
Remigius in opleiding. Door personeelsverloop en werving van nieuwe beroepskrachten kunnen wij 
bij toenemende personeelskrapte niet altijd beroepskrachten werven die volledig gekwalificeerd 
zijn en zal het voor blijven komen dat beroepskrachten nog in opleiding zijn/gaan. 
Daarbij is er in het afgelopen jaar intensief opgeleid (taalvaardigheid 3F en kinder EHBO vanwege 

IKK-wetgeving) en bijscholing in het kader van VVE (TINK, KIJK! enz.). Dit vraagt om prioritering 
en zorgvuldige planning om de opleidingen, in combinatie met inzet op de groepen, zowel voor de 
beroepskrachten zelf als voor de organisatie behapbaar te houden. 
  
De werkwijze volgens Startblokken is binnen onze organisatie volledig ingebed en geborgd en is 
altijd het uitgangspunt van het handelen van al onze pedagogisch medewerkers. Wij menen 
daarom dat een passend aanbod voor VVE kinderen altijd gegarandeerd is. 

  
Het is onze intentie om aan de wet te voldoen en we gaan de nodige actie in het werk stellen. We 
hebben mogelijkheden om binnen een redelijke termijn voor oplossing te zorgen maar willen dat 
zorgvuldig doen om ook de emotionele veiligheid en het vaste gezichten criterium te waarborgen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


