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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 bij  Stg. Christelijke Peuteropvang Benjamin locatie De Bron, zijn alle 
voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn beoordeeld.  

 
Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin, locatie De Bron is gevestigd in basisschool De Bron 
en biedt peuteropvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Er wordt 
Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) geboden, middels de methode 'Piramide'. 
Daarnaast wordt er gewerkt met Leerlijnen (Leerlijnen werkt kindvolgend en vanuit observatie), in 
samenwerking met een aantal basisscholen. De Leerlijnen zijn ondergebracht in ParnasSys en de 
peuters worden bij de start ook daarin opgenomen. De nieuwe school kan dan de gegevens van het 

kind inzien.  

 
Er is daarom een nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten van de peuterspeelzaal en de 
directie/ onderbouwleerkrachten van de basisscholen. 
Peuters die doorstromen naar de basisschool kennen het gebouw en de omgeving en ook 
verschillende toekomstige klasgenootjes al. De overgang zal daardoor minder groot zijn.  

 
Iedere ochtend is de peuteropvang geopend van 8:30 uur tot 12:00 uur en op maandagmiddag, 
dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur. Op de dinsdagmiddag is er een 
peuterplus groep. Deze middaggroep is bedoeld voor oudere peuters (v.a. ongeveer 3,5 jaar). Er 
wordt dan een meer gestructureerd programma aangeboden met veel aandacht voor sociale 
vaardigheden. 
 

Onderzoek geschiedenis  
 Onderzoek voor registratie op 13-11-2017; Er is overleg en overreding toegepast binnen de 

domeinen Pedagogisch klimaat, Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht. Dit betreft het 
aanpassen van documenten. 

 Onderzoek na registratie op 29-01-2018; Men voldeed aan alle eisen. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen  

Op dit moment zit Peuteropvang locatie De Bron in transitie om opgenomen te worden binnen de 
school, als zijnde "Brede school". Directeur van de basisschool de Bron zal eindverantwoordelijke 
zijn.  
 
De medewerkers hebben alle voorhanden documenten verstrekt en was er een duidelijk beeld van 
de praktijk. Uit het onderzoek is gebleken dat aan de onderzochte voorwaarden wordt voldaan.  

 
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 
 

 
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.  
 
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 

geobserveerd en beoordeeld.  

 
Eveneens zijn de basisvoorwaarden van de voorschoolse educatie beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Stg. Christelijke Peuteropvang Benjamin locatie De Bron, beschikt over een pedagogisch 
beleidsplan (versie januari 2019) en een Pedagogisch werkplan peuteropvang Benjamin (Versie 
januari 2019). Hierin is onder andere opgenomen: 
 
 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 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. 
 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.  

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

 

Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie een interview met een beroepskrachten 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; 
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 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. 
Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Enkele basisdoelen worden 
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 
 
Feiten 

De observatie heeft plaats gevonden op een maandagochtend. Er zijn dan 2 beroepskrachten 

aanwezig en 12 kinderen. Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen en tijdens de kring. 
 
Indicator: 
Rituelen 
"De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 
rituelen binnen de hele groep of tussen (bepaalde) kinderen". 

 
In de praktijk 
Na het vrij spelen gaan de kinderen in de kring zitten. In de kring wordt ieder kind door de 
beroepskracht begroet bij naam. Na de begroeting wordt er gezongen. Via plaatjes die gerelateerd 
staat aan een lied, mogen een aantal kinderen om de beurt een plaatje uitkiezen en dit lied wordt 
gezongen. De eerste ronde zijn de christelijke liedjes en na het bijbel verhaal werden er liedjes 
gezongen vanuit het thema "dieren". 

 
Indicator 
Respectvol contact (0-4) 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 
situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

 
In de praktijk: 
 Een kind zit aan tafel te puzzelen en een beroepskracht gaat bij het kind aan tafel zitten. 

Terwijl het kind aan het puzzelen is gaat de beroepskracht een gesprekje aan met het kind. Als 
het kind klaar is met de puzzel geeft de beroepskracht een compliment. Nadat het kind 
aangeeft nog een keer deze puzzel te willen maken laat de beroepskracht weten even te gaan 
kijken bij de andere kinderen en zegt "Als jij je puzzel klaar hebt, kom ik weer even bij je 

langs oké?" Het kind knikt dat dit oké is. 
 De kinderen zitten al een tijdje in de kring en een kind wordt onrustig en gaat regelmatig van 

de stoel. Een beroepskracht reageert hierop en zegt "Kom maar (naam kind) ga maar even bij 
mij op schoot zitten, dit duurt een beetje te lang voor jou denk ik." Vervolgens gaat het kind 
bij beroepskracht op schoot zitten en is dan zichtbaar minder onrustig. 

 Eén van de kinderen gilt, de beroepskracht laat het kind op een rustige manier weten dat er 
niet gegild wordt in het lokaal. "Is dat afgesproken (naam kind)?" Het kind begrijpt dit en gilt 

niet meer. 
 Een kind geeft speelgoed aan een ander kind. Ze neemt het aan maar gooit het meteen van 

zich af. De beroepskracht ziet het en zegt tegen het kind dat dit niet zo aardig is. "Je zegt dan, 
dank je wel maar ik hoef deze niet." De beroepskracht laat het andere kind weten dat het een 
lief gebaar was om speelgoed te willen geven. 

 

Conclusie: 
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. 
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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. 

Deze nieuwe (extra) basisvoorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de uitvoering 
voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan. 
 
Bevindingen 
Peuteropvang Benjamin, locatie De Bron, biedt gesubsidieerde voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE). 

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 

programma Piramide. Tijdens het locatie bezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er 
activiteiten worden aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. 
Tijdens het inspectiebezoek was het thema " Motoriek" aan de orde en dit thema was gekoppeld 
aan beesten (springen, rollen, kruipen, rennen). Dit was terug te zien op de groep aan de hand van 
het spelmateriaal, knutselwerken en de activiteiten.  
 

Het kindercentrum is op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30-
12.00 uur en op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur geopend. 
Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie.  
 
Er is één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar, begeleid door twee 
beroepskrachten. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 

Ten tijde van de inspectie zijn er in totaal 12 kinderen aanwezig, waarvan 3 kinderen met een VVE 
indicatie. 
 
Tijdens het onderzoek zijn ter plaatse de beroepskwalificaties, geldige getuigschrift/bewijs van 

scholing VVE en de taaltoetscertificaten waarmee zij aantonen dat zij minimaal niveau 3F 
beheersen (op de onderdelen Mondelinge taalvaardigheid en Lezen) reeds beoordeeld. Deze 

voldoen aan de voorwaarden. 
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. 
 
Ouderbetrokkenheid 
De ouders (VVE) worden op verschillende manieren betrokken: 
 Ouders krijgen maandelijkse een digitale thema-brief. Hierin staat met welk thema er wordt 

gewerkt, welke activiteiten er worden gedaan, wat ouders er thuis mee kunnen doen, welke 
boekjes erbij passen, wat erbij gezongen wordt en welke woorden aan de orde komen. 

 Ouders krijgen een thema box mee naar huis, gerelateerd aan het thema. Hierin zit o.a. een 
puzzel in, een boek en een speelset. Ouders kunnen thuis hiermee aan de slag met het kind. 

 Na elke 2 a 3 thema's worden ouders uitgenodigd voor een gesprekje. Aan de orde komen dan 
o.a. de thuissituatie, hoe het kind zich ontwikkeld op het KDV en hoe ouders de thema boxen 
ervaren. 

 Jaarlijks worden er 4 inloop ochtenden georganiseerd voor de ouders. Ouders kunnen onder 

het genot van een kopje koffie tot ongeveer 9.15 uur een kijkje nemen in de groep en een 
kleine kring meemaken. 

 
Conclusie: 
De houder voldoet aan alle onderzochte voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Bos (pedagogisch medewerker en 

tevens Pedagogisch coach)) 
 Interview (Twee aanwezige beroepskrachten) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 
Kinderopvang. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

Tevens is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de schriftelijke vastlegging hiervan  
beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

Alle op de locatie werkzame beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker zijn 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. Aan de getoetste 
voorwaarden is voldaan. 
 

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

De twee beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 

Op moment van observatie waren 2 beroepskrachten en 12 kinderen aanwezig. In de week van 
inspectie waren er voldoende beroepskrachten ingezet. 
 
Conclusie: 
Aan de voorwaarden is voldaan. 
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
Voor dit kindercentrum is een pedagogisch coach aangesteld ten behoeve van de coaching van de 
medewerkers. De onderbouw coördinator van de basisschool (en soms ook in samenwerking met 
de pedagogisch coach) draagt zorg voor het opstellen en implementeren van het pedagogisch 
beleid. 

Het betreft een aparte functie beleidsmedewerker en coach. 
 
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker. 
De geplande inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers inzake coaching en beleidsvorming is 
schriftelijk vastgelegd. Er is een verdeling gemaakt over de locaties die inzichtelijk is voor ouders 
en beroepskrachten. 

 
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet is het aannemelijk dat 
alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek worden getoetst. 
Uit het gesprek met twee beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de plannen en inzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
 

Conclusie: 
Deze voorwaarde is tijdens dit jaarlijks onderzoek niet beoordeeld omdat dit onderzoek plaatsvond 
gedurende het eerste jaar (2019) waarin deze voorwaarde is opgenomen in de Wet kinderopvang. 
Er kan geconcludeerd worden dat de houder de intentie heeft om de verdeling van de uren zodanig 
vorm te geven, zodat er wordt gewaarborgd dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching zal 
ontvangen. Deze voorwaarde wordt vanaf 1 januari 2020 getoetst. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De locatie kent 1 groep van maximaal 16 kinderen. Er werken 6 vaste beroepskrachten op locatie 
De Bron. Er is binnen deze locatie een verdeling van mentor kinderen. 

 
Conclusie: 
Aan de voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Twee aanwezige beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang 

 Website 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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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 kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
Het vierogenprincipe is gecontroleerd op beleid en uitvoering. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Stg. Christelijke Peuteropvang Benjamin locatie De Bron, beschikt over een beleidsplan veiligheid 
en gezondheid, versie januari 2018. 

 
Uit praktijkobservaties en interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheids- en 
gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. Tijdens de 
vergaderingen (4x per jaar) wordt het beleidsplan besproken en gekeken of deze nog aangepast 

moet worden.  
 
De beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de 

in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
De toezichthouder heeft passende certificaten ingezien. 
 
Er wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
De organisatie hanteert een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is gebaseerd op 
het format van de brancheorganisaties. De nieuwe onderdelen die per 1 januari 2019 van kracht 
zijn geworden maken hier deel van uit. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de grote lijnen 
en weten waar zij terecht kunnen. 
 

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de vernieuwde meldcode voldoende 

geïmplementeerd is. De beroepskrachten zijn bekend met de beschikbaar gestelde app en hebben 
deze op de telefoon geïnstalleerd. 
De Pedagogisch coach bezoekt in mei een bijeenkomst en zal de leidsters op de studiedag die op 
11-6-2019 gepland staat, nader instrueren. 
 
Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Twee aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Versie januari 2019) 
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Ouderrecht 
 
Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie bij het beleid betrekt en 
hen hierover informeert. Ook is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
 
Informatie 

 
Nieuwe ouders krijgen bij start een intakegesprek en een uitgebreide rondleiding. Belangrijke 
informatie, alsook informatie rondom de ouderbijdrage, kinderopvangtoeslag etc. wordt via de mail 
verstuurd. Eind 2018 is er een brief naar alle ouders verstuurd over de verhoging van de uurprijs in 
2019. Deze is ingezien. 
De meeste informatie is voor de ouders te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Hierin staat ook 

de informatie over het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie. 
 
Het meest recente inspectierapport (het onderzoek na registratie van 29-01-2018) is te vinden via 
een link op de website van het kindercentrum. 

 
De informatie aan de ouders voldoet aan de eisen. 
 

 
Oudercommissie 
 
Op dit moment is er een oudercommissie actief bij Peuteropvang Benjamin, locatie De Bron. 
Deze bestaat uit 2 ouders en een pedagogisch medewerkers. In het reglement OC staat 
beschreven dat de oudercommissie uit minimaal 2 en maximaal uit 3 leden bestaat. 
 

De laatste OC-notulen zijn ingezien en gemaild. 
 
Conclusie: 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Bos (pedagogisch medewerker en 

tevens Pedagogisch coach)) 
 Reglement oudercommissie 
 Notulen oudercommissie (28-11-2018) 

 



 

12 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-04-2019 
Stg.Christelijke Peuteropvang Benjamin locatie De Bron te Lunteren 

 

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) 

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 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 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 van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

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) 
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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 geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 
cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 

De bezitter van een getuigschrift dat 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 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) 

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

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

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

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

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 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; 
 - 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 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) 
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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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 
oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 
van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 
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Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum 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) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stg.Christelijke Peuteropvang Benjamin locatie De 

Bron 
Website : http://www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stg.Chr.Peuterspeelzaal Benjamin, locatie De Bron 
Adres houder : Barneveldseweg 13 

Postcode en plaats : 6741LH Lunteren 
KvK nummer : 09147811 
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 :  Christa Veltman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 15-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 23-04-2019 
Zienswijze houder : 29-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 29-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-04-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 06-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn blij met dit mooie rapport. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


