
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderdagverblijf Pepeloentje (KDV) 
Dorpstraat 54c 
6923AH Groessen 

Registratienummer 589705210 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
In opdracht van gemeente:  Duiven 

Datum inspectie:    12-08-2019 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 10-09-2019 

 



 

2 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-08-2019 
Kinderdagverblijf Pepeloentje te Groessen 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2 

HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3 

ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 7 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 8 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS .................................................................... 10 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ......................................................................................................... 10 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 13 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 14 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 17 

OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 17 

GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 17 

GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 17 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 17 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 17 

PLANNING ........................................................................................................................ 17 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 18 



 

3 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-08-2019 
Kinderdagverblijf Pepeloentje te Groessen 

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 risico-
gestuurd toezicht (RGT). 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. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt.   
 
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf Pepeloentje is een zelfstandige organisatie, met één locatie dagopvang. Sinds 

januari 2017 is het kinderdagverblijf gevestigd in een accommodatie aan de Dorpsstraat 54 C te 

Groessen. Er is een registratie voor 28 kindplaatsen. De kinderen worden opgevangen in twee 
stamgroepen; een baby- en een peutergroep. Er wordt voorschoolse educatie aangeboden, met 
behulp van de methode Startblokken.   
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderzoek voor registratie 2016; advies opnemen in Landelijk register kinderopvang 
Onderzoek na registratie 2017; geen advies tot handhaving (na overleg en overreding) 

Jaarlijks onderzoek 2018; geen advies tot handhaving (na herstelaanbod) 
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
De inspectie heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De houder, de pedagogisch 
beleidsmedewerker en de beroepskrachten hebben de toezichthouder van alle gevraagde 
informatie voorzien. Tijdens het inspectiebezoek was er een duidelijk beeld van de dagelijkse 
praktijk. 

 
Conclusie: 

Geconcludeerd kan worden dat bij kinderdagverblijf Pepeloentje aan alle getoetste voorwaarden 
van de Wet Kinderopvang wordt voldaan. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

   
De pedagogische praktijk is geobserveerd en beoordeeld. 
Er is geobserveerd op een maandagochtend. 
 

Eveneens zijn de basisvoorwaarden van de voorschoolse educatie beoordeeld. 
 
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf 
Pepeloentje 2019. 
Uit de observatie en de gesprekken kwam naar voren dat de beroepskrachten op de hoogte zijn 
van en handelen naar het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleidsplan wordt regelmatig 
besproken tijdens overleggen. 
 

Hiermee wordt aan de voorwaarde voldaan. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 
IJzendoorn e.a. 2004): 

 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;   

 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;   
 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;   

 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.   

 
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven.  
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Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden 
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

 
De volgende situaties zijn onder andere gezien: 
 

 eet- en drinkmoment 
 muziek maken 
 opruimen 
 buitenspelen 
 voorlezen 
 
Indicator  

Energie en sfeer                                                                                                   
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.  
 

In de praktijk 

Het is de eerst dag na de zomervakantie, het kinderdagverblijf was tijdens de zomervakantie een 
periode gesloten. Zo'n eerste dag is voor een aantal kinderen weer wennen waardoor ze moeten 
huilen.  De beroepskrachten reageren begripvol naar de kinderen. Zij benoemen dat ze begrijpen 
dat het lastig is, zo'n eerste dag.  Deze kinderen worden door de beroepskrachten getroost 
waardoor de kinderen weer rustig worden en het huilen stopt. 
 

Eén van de kinderen is jarig, er wordt een feestje gevierd. 'We gaan zo een feestje vieren en dan 
gaan we muziek maken. Vinden jullie dat leuk?', zegt de beroepskracht. 'Dan mag je op de 
trommel'.  De beroepskracht deelt de muziekinstrumenten uit, alle kinderen krijgen een 
instrument. De kinderen reageren enthousiast. Er worden liedjes gezongen voor de jarige. Bijna 
alle kinderen bespelen hun instrument. De sfeer oogt vrolijk en ontspannen.  
 
Indicator 

Dagprogramma                                                
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.  
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-

/ervaringskansen. 
 

In de praktijk 
Vrij spel wordt afgewisseld met activiteiten zoals muziek maken, zingen, gezamenlijk eten en 
voorlezen. Hierbij worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd zoals bijvoorbeeld de 
taalontwikkeling bij het voorlezen en zingen, de sociale ontwikkeling tijdens het samen eten en 
motorische ontwikkeling tijdens het buiten spelen. De buitenruimte is ruim en uitdagend ingericht. 
Het buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling; de kinderen kunnen onder andere 
klimmen, klauteren, ergens onderdoor kruipen, rennen en schommelen. De kinderen hebben 

zichtbaar plezier. 
 
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 
Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 
 

 

Voorschoolse educatie 

Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 
op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 
voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis. 

 
Met ingang van 1 juli 2018 is een artikel toegevoegd aan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie, onderdeel van de Wet kinderopvang waar de houder aan moet voldoen. 
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Deze nieuwe (extra) basisvoorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de uitvoering 
voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan. 

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 
programma 'Startblokken'. Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er 
activiteiten worden aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is 

onder andere gezien dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 
gestimuleerd wordt op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De toezichthouder kon de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk herkennen 
conform het Pedagogisch Beleidsplan. Het is in de praktijk zichtbaar dat kinderen de rituelen 
kennen. Er wordt gewerkt met dagritmekaarten en met thema's. Het moment van het onderzoek is 
vlak na de zomervakantie. Het betreft een 'lege week' zodat de kinderen weer kunnen wennen. Een 
week later zal met een nieuw thema gestart worden; 'Hallo Nederland'. 

In het programma 'Startblokken' is veel aandacht voor verhalen. Dit is terug te zien tijdens het 
fruit eten. De kinderen zitten allemaal aan tafel en vertellen over hun vakantie. Daarnaast wordt 
aandacht besteedt aan verhalen door boekjes voor te lezen. Na het fruit eten leest de 
beroepskracht een boekje voor. Ze betrekt de kinderen bij het verhaal door de kinderen vragen 
wat er allemaal op de plaatjes staat. Hierbij is ook aandacht voor kleuren en tellen. 
 

Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE. 

Per acht aanwezige kinderen is ten minste één beroepskracht aanwezig. In totaal worden er 
maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen op de peutergroep van Pepeloentje. Ten tijde van 
de inspectie zijn er in totaal 10 kinderen aanwezig. Kinderdagverblijf Pepeloentje heeft momenteel 
geen kinderen met een VE-indicatie.  
De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 
 Men is in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het 

opdoen van pedagogische vaardigheden. 
 Men is  in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie. 
 Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 
De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan 2018-2019. 
Hierin is opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op het gebied van 
voorschoolse educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de wijze van 

evalueren is. 
 
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (28-02-2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2018-2019) 
 
 



 

7 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-08-2019 
Kinderdagverblijf Pepeloentje te Groessen 

 

Personeel en groepen 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op registratie in het 
Personenregister kinderopvang. 
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en observatie. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Alle beroepskrachten, de houder en de vrijwilliger zijn in het bezit van een verklaring omtrent het 
gedrag. 
Zij zijn ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang. 
 
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
 

Opleidingseisen 

In een steekproef zijn van zes beroepskrachten het diploma ingezien. Zij beschikken over een 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 
 
De pedagogische beleidsmedewerker, tevens coach,  beschikt over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de cao Kinderopvang en Sociaal Werk.  
  
Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
 

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

Het personeelsrooster en de presentielijsten van week 28 en van 12 augustus 2019 zijn ingezien. 

Hieruit blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet in verhouding met het aantal en de 
leeftijd van de aanwezige kinderen. 
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de helft van het 
conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Het kindercentrum heeft een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld  ten behoeve van het 
opstellen en implementeren van het pedagogisch beleid. Zij is tevens coach voor de begeleiding 

van de medewerkers. 
 
Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de plannen en inzet 
van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

 
Gedurende dit jaarlijks onderzoek bevindt de aanstelling en inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker zich nog in de ontwikkel- en implementatiefase. Dit betekent dat de 

toezichthouder de intenties van de houder heeft getoetst en beoordeeld op redelijkheid.  
   
Tijdens het volgend jaarlijks onderzoek zal er een oordeel gegeven worden over de feitelijke 
uitvoering.  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in 2 horizontale stamgroepen; een babygroep en een peutergroep. 
 

 Groep  Leeftijdsopbouw  Max. kindaantal 

 Kleine Beer  0 - 2 jaar  12 

 Grote Beer  2 - 4 jaar  16 

 
 
Elk kind wordt in één van de twee stamgroepen opgevangen.  
 
Hiermee wordt aan de voorwaarde voldaan. 
 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 

 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 28 en 12 augustus 2019) 
 Personeelsrooster (week 28 en 12 augustus 2019) 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en uitvoering. 
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te 

kunnen nemen van de meldcode is beoordeeld. 

 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij kinderdagverblijf Pepeloentje hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid, 
Kinderdagverblijf Pepeloentje Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid, versie 2019. Hierin wordt 
verwezen naar het Protocol Veilig (buiten) slapen waarin het beleid rondom buiten slapen wordt 

beschreven. 
Uit de observatie en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat er gehandeld wordt volgens het 
veiligheids-en gezondheidsbeleid. 
 
Hiermee wordt aan de voorwaarde voldaan. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van het kindercentrum heeft een meldcode vastgesteld 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 meldcode bevat: - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het 

omgaan door het personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en een 
afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt.  
De meldcode wordt tijdens het teamoverleg besproken. Uit het gesprek met de beroepskrachten 
blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van de meldcode. 
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Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan. 

 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Website 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderdagverblijf Pepeloentje Beleidsplan Veligheid & 

Gezondheid, versie 28-02-2019) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol ‘kindermishandeling  en 
grensoverschrijdend  gedrag’ voor de kinderopvang, juni 2018) 

 Protocol veilig (buiten-)slapen op de kinderopvang 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

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

 

Pedagogische praktijk 

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

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

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

 

Voorschoolse educatie 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

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

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

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

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 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) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

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

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

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

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

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

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

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

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

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

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

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

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

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

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Pepeloentje 
Website : http://www.pepeloentje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009681574 
Aantal kindplaatsen : 28 
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 : Elisabeth Hendrika van Kerkhoff-van Ditshuizen 
KvK nummer : 09127080 
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 :  Josephine Lindner 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Duiven 
Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 6920AA DUIVEN 

 

Planning 
Datum inspectie : 12-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 03-09-2019 
Zienswijze houder : 09-09-2019 

Vaststelling inspectierapport : 10-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 17-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij zijn zeer tevreden over het GGD rapport van de inspectie op 12-08-2019 en 
bedanken mevrouw Lindner voor de prettige samenwerking. 
De praktijkobservaties geven een goed beeld van de werkwijze van onze pedagogisch 
medewerksters, die elke dag vol liefde en overtuiging voor de kinderen ervoor zorgen 
dat ze bij Pepeloentje in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen.  
Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich volop kunnen ontwikkelen bij Pepeloentje. Op deze 
plek willen wij dan ook graag de pedagogisch medewerksters een pluim geven omdat zij 

elke dag weer zorgen voor een fijne, vertrouwde en uitdagende plek voor de kinderen. 

 
 
 

 
 
 

 


