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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 onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek bij Stg. Chr. Peuteropvang Benjamin, locatie De Wegwijzer heeft plaats gevonden 
binnen drie maanden na registratie. Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie 

van toepassing zijn, beoordeeld. 
 
Het onderzoek bestond uit een documentenonderzoek, locatiebezoek en een telefonisch interview 
met de locatieverantwoordelijke mevrouw K. Dekker. 

 
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 
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin, locatie De Wegwijzer is gevestigd in basisschool 
De Wegwijzer 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'. 

  
In het kader van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (met ingang van 1 
januari 2018), is er in november 2017 een onderzoek tot registratie als kinderdagverblijf (KDV) 
uitgevoerd. Het huidige onderzoek vindt plaats binnen drie maanden na registratie.   
  
Bevindingen op hoofdlijnen  
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 Wegwijzer, beschikt over een pedagogisch 
beleidsplan: Pedagogisch beleidsplan november 2017 peuteropvang Benjamin. 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. 
   
Per 1 januari 2018 is de Wet IKK in werking getreden. De nieuwe inspectie-items die betrekking 

hebben op het pedagogisch beleid, maken deel uit van dit onderzoek. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Verantwoorde dagopvang 
 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt 
tevens 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 (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor 

alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004): 
  
 Emotionele veiligheid; 
 Persoonlijke competentie; 
 Sociale competentie; 
 Overdracht van normen en waarden. 
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Per competentie staat in het veldinstrument ‘Observatie kindercentrum’ een aantal 

observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens deze observatie zijn de 
competenties duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. De competenties met de 

observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet. 
  
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten bespreken hun handelen op vaste momenten met het team en leidinggevende. 
Jaarlijks wordt het pedagogisch beleidsplan met de beroepskrachten besproken, geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld. 

  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  
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. 
  
Wanneer een kind met een boekje aan tafel komt zitten zegt de beroepskracht: "Ga je een boekje 
lezen? Zal ik jou even goed aanschuiven? Wie is dat?" "Nijntje" antwoordt het kind. 
Tijdens het knutselwerkje biedt de beroepskracht vormen om op te plakken aan: "Wat is dit?" "Een 
vliegtuig!" antwoordt een kind en hierna ontstaat er een gesprekje over vakantie met het vliegtuig. 

  
Persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
  
Zelfredzaamheid (1-4) 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 

hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
  
Het meeste spelmateriaal is beschikbaar en bereikbaar voor de kinderen. Zij kunnen zelf 
kiezen. Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid. Wanneer een kind het boekje uit 
heeft, zegt de beroepskracht: "Zet het boekje maar terug in de kast." Ook wanneer een van de 
'oudere' kinderen naar beroepskracht komt om te zeggen dat hij in het samenspel iets niet leuk 

vindt, zegt de beroepskracht tegen het kind: "Probeer het eerst zelf op te lossen."  
  
Sociale competentie 
Participatie (1-4) 
De beroepskrachten betrekken de 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. 

  
Een kind roept vanaf de w.c. dat het de kraan niet open krijgt. De beroepskracht vraagt aan een 
van de kinderen: "Wil jij misschien even de kraan voor (naam kind) opendoen? Ze krijgt 'm niet 
open en ik ben aan het verschonen." Samen met een speelmaatje helpt het kind de kraan open 
doen. Wanneer zij terug komen op de groep vraagt de beroepskracht: "Is het gelukt? Top! Dank 
jullie wel!" 
  

Overdracht van normen en waarden 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
  
Rituelen en voorspelbaarheid (0-4) 
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.  

  
Observatie 
De beroepskrachten kondigen aan dat het tijd is om op te ruimen. De meeste kinderen gaan dan 
ook het speelgoed opruimen. "Goed zo" moedigt de beroepskracht aan. Tegen een van de kinderen 
zegt de beroepskracht: "Loop je nog even een rondje? Ik zie nog heel veel duplo op de grond 
liggen, wil jij dat even opruimen voor mij? Heel fijn!" 
  

Conclusie pedagogische praktijk 
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In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 

 
 

Voorschoolse educatie 
 
Vanuit de Wet IKK zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Deze 
voorwaarden betreffen de minimale omvang van de voorschoolse educatie, het aantal 
beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van beroepskrachten en het voorschoolse 
educatieprogramma dat gebruikt wordt. 
   

  
Bevindingen 
Peuteropvang Benjamin, locatie De Wegwijzer, biedt gesubsidieerde voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). Er wordt gewerkt volgens de methode Piramide. Tijdens de inspectie was het 
thema Verkeer. Dit was terug te zien op de groep en tijdens de (knutsel-)activiteiten. 

  

Het kindercentrum is op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30-
12.00 uur en op maandagmiddag 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. 

  
Tijdens het onderzoek voor registratie zijn 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. Er zijn sindsdien geen nieuwe medewerkers in dienst gekomen. 
  

De houder heeft een opleidingsplan VVE. 

  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch met mevrouw K. Dekker) 

 Interview (berpepskracht(en)) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (versie november 2017) 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  

Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten werkzaam op het kindercentrum zijn in het bezit van een geldige verklaring 

omtrent het gedrag. Er zijn geen nieuwe beroepskrachten, uitzendkrachten, stagiaires of 

vrijwilligers werkzaam op het kindercentrum. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn reeds beoordeeld tijdens het onderzoek voor 
registratie en voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Er is één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Er zijn altijd 
minimaal twee beroepskrachten aanwezig op het kindercentrum. Afwijking van de beroepskracht-
kindratio is niet van toepassing op dit kindercentrum. 
  
Op de dag van inspectie waren er 16 kinderen aanwezig begeleid door twee beroepskrachten. 
  

De presentielijst van de maand januari en het personeelsrooster is ingezien. Er wordt voldaan aan 
de voldaan aan de verhouding tussen het aantal feitelijk aanwezige kinderen en het minimaal in te 
zetten aantal beroepskrachten. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De kinderen 
komen op vaste dagdelen. De beroepskrachten zijn op vaste dagdelen werkzaam. 
  

Ieder kind heeft een van de beroepskrachten als mentor toegewezen gekregen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch met mevrouw K. Dekker) 

 Interview (berpepskracht(en)) 
 Observaties 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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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 Wegwijzer, beschikt over een 

beleidsplan veiligheid en gezondheid, versie januari 2018. Dit beleid voldoet grotendeels. De 

houder heeft enkele aanpassingen aangebracht in het document waarna het beleid voldoet aan de 
gestelde voorwaarden. 
  
Risico's  
Het veiligheid- 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.  
  
Continue proces 
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. 
  
Plan van Aanpak 
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. Hierin is opgenomen wanneer de onderwerpen worden besproken tijdens de 
teamvergaderingen (eenmaal per zes weken). Het plan van aanpak zal nog nader vorm krijgen 
naar aanleiding van de actiepunten. 
  

Beleid inzichtelijk 

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. 
  
Vierogenprincipe 

De houder waarborgt het vierogenprincipe door altijd gelijktig twee beroepskrachten in te zetten. 
  
EHBO 
Alle beroepskrachten werkzaam op het kindercentrum zijn in het bezit van een EHBO certificaat 
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Uitvoering 

De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de 
observatie op de groep, kan geconcludeerd worden dat de beroepskrachten het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Uit het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat houder de kennis en het gebruik 
van de handelswijze van de meldcode bevordert: Zij hebben in september vorig jaar een training 

gevolgd van Veilig Thuis over het signaleren en het toepassen van de meldcode. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch met mevrouw K. Dekker) 
 Interview (beroepskracht(en)) 
 Observaties 
 Meldcode kindermishandeling 
  
 EHBO certificaten 

 Beleid Veiligheid en Gezondheid versie januari 2018 
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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 
 

Het meest recente inspectierapport (het onderzoek voor registratie van 13-11-2017) staat op de 
website van het kindercentrum. 
 
 
Oudercommissie 
 

De houder heeft een Reglement Oudercommissie (versie oktober 2017) die voldoet aan de gestelde 

eisen. 
  
Ten tijde van het onderzoek voor registratie was er voor deze locatie was er nog geen 
oudercommissie. Deze verplichting geldt zes maanden na registratie. De houder betrekt ouders bij 
beslissingen via mail of informatieavond. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht een 
oudercommissie samen te stellen in combinatie met de basisschool De Wegwijzer waarbij de 
werkwijze van de oudercommissie van het kinderdagverblijf gewaarborgd blijft. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Website 
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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 2a 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 2b 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 2c 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; art 3 lid 2d 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 2e 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 3b 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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

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 

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 bij ministeriële regeling aan te 

wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties 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) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   

OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module 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 omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden: 
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; 
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. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 geldt tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 

gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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, genoemd in het tweede lid, 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 2 en 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 

De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 

houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 
maanden. 
(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 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 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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) 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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) 

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) 

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 3a 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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 3c 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 3d 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 3e 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 3f, 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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het 
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder 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) 

Oudercommissie 

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 wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stg.Chr. Peuteropvang Benjamin locatie De 
Wegwijzer 

Website : http://www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 

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 :  Nancy Bakkeren 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2018 
Zienswijze houder : 05-03-2018 

Vaststelling inspectierapport : 08-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 15-03-2018 
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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. We voldoen aan alle kwaliteitseisen. We doen er alles aan om 
dit zo te houden.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


