
 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Puk & Co (KDV) 

    Duivenstraat 68 

    3353 AG Papendrecht 

    Registratienummer 318707755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   Dienst Gezondheid en Jeugd 

In opdracht van gemeente:  Papendrecht 

Datum inspectie:   30-06-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

 



 

 

2 van 25 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-06-2022 

Puk & Co te Papendrecht 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 13 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 16 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 16 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 19 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 21 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 21 

Gegevens houder ............................................................................................................ 21 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 21 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 21 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 21 

Planning ........................................................................................................................ 22 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 23 



 

 

3 van 25 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-06-2022 

Puk & Co te Papendrecht 

 

 

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. 

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

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

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

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, roosters- en presentielijsten, de 

beroepskwalificaties, VE-certificaten, inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker 

voorschoolse educatie en het opleidingsplan. 

• De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd. Ook heeft de 

toezichthouder een VOG-verificatie uitgevoerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

• Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook 

heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten. 

De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden 

beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

getoetste voorwaarden zit achterin het rapport. 

 

Beschouwing 

 

Eindconclusie  

De toezichthouder heeft een aantal tekortkomingen geconstateerd. De houder voldoet niet aan alle 

voorwaarden voor de hoofdstukken: Voorschoolse educatie, opleidingseisen, aantal 

beroepskrachten en inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf (KDV) Puk & Co maakt deel uit van Christelijke Kinderopvang Papendrecht. 

Christelijke Kinderopvang Papendrecht biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan op 2 

locaties in de gemeente Papendrecht. 

 

KDV Puk & Co staat sinds 15 maart 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 32 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf bestaat uit dagopvang en 

peuteropvang. Op de locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden. Bij de dagopvang worden 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen in 1 stamgroep. Bij de peuteropvang 

worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen in 1 stamgroep. 

 

De aansturing vindt plaats door het locatiehoofd. Daarnaast worden de beroepskrachten gecoacht 

in hun pedagogisch handelen door de pedagogisch beleidsmedewerker. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Op 08-01-2019 heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd. De houder had een 

wijzigingsverzoek ingediend om de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang aan te passen 

naar 32 kindplaatsen en het kinderdagverblijf te registreren als locatie waar voorschoolse educatie 

wordt geboden. De toezichthouder gaf het college het advies om het verzoek tot wijziging van 

gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang toe te wijzen. 

 

Op 09-05-2019 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed aan 

de beoordeelde voorwaarden. 

 

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op KDV Puk & Co heeft 

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

Op 13-12-2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed niet 

aan alle beoordeelde voorwaarden. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden voor de 

hoofdstukken: Voorschoolse educatie, verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang, opleidingseisen, aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet beroepskrachten in 

opleiding en stagiairs. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 

op de groep. De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn  Het 

activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen. 

  

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden. De houder voldoet niet aan alle 

voorwaarden voor de volgende hoofdstukken: Voorschoolse educatie, opleidingseisen, aantal 

beroepskrachten en inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs.   

In het rapport is meer informatie te vinden over de tekortkomingen onder deze hoofdstukken.  

 

Advies aan College van B&W 

 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

 

Pedagogisch beleid 

 

KDV Puk & Co heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de peutergroep een 

pedagogisch werkplan waarin de specifieke werkwijze voor deze groep staat. 

  

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV Puk & Co volgens het pedagogisch 

beleidsplan werken. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch 

handelen onderwerp is van gesprek. De locatiemanager bespreekt het pedagogisch klimaat en 

beleid met de beroepskrachten in werkoverleggen. De pedagogisch coach observeert en bespreekt 

het pedagogisch handelen van de beroepskrachten. 

 

Pedagogische praktijk 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische 

observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 

van de kinderen. 

 

Hieronder zijn 2 basisdoelen beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 

verschillende momenten: Tijdens vrij spel binnen en buiten en de kring. De toezichthouder heeft 

geobserveerd op de verticale groep en de peutergroep. De beschrijvingen hier onder laten enkele 

situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 
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Het bieden van emotionele veiligheid 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 

  

De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden: 

 

• Begroeten. 

Beroepskrachten begroeten kinderen op een enthousiaste en persoonlijke manier. Wanneer zij op 

de groep gebracht worden en ook wanneer de beroepskracht zelf binnenkomt. De beroepskracht 

begroet de kinderen 1 voor 1. Bijvoorbeeld: "Hé ben jij weer beter?" en "Hé hoe gaat het? Ja, 

goed? Wat goed!" 

 

• Respectvol contact. 

Tijdens het vrij spel hebben de beroepskrachten van de verticale groep korte gesprekjes met 

kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek. De 

beroepskrachten praten met een kind dat ziek was geweest. Het kind vertelt dat haar broer ook 

ziek was. De beroepskrachten vragen of hij hetzelfde had als het kind. Het kind zegt van niet. 

Tijdens de kring op de peutergroep praten de kinderen en beroepskrachten over welke pitjes van 

welk fruit je wel of niet kan opeten. Een kind zegt: "De schil van de appel kan je ook opeten." De 

beroepskracht zegt: "Ja van de appel kan je ook de schil eten." 

 

• Aandacht. 

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 

baby. Op de verticale groep geeft de beroepskracht een baby en dreumes een fruithap op de 

groep. De beroepskracht zit bij de kinderen. Ze praat ondertussen met hen: "Lekker hè?" 

Ondertussen voert de beroepskracht ook gesprekjes met de oudere kinderen. Ook betrekt ze hen 

bij de baby en dreumes en vertelt dat ze hen fruit geeft. 

 

• Contact/affectie. 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes. Een van de kinderen op de verticale groep heeft geen luier meer aan. De 

beroepskracht zegt: "Heb jij geen luier? Hé, wat goed!" 

Op de peutergroep is een kind aan het verven. De beroepskracht zegt: "Hé heb jij met blauw 

geverfd, wat mooi!" 
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Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 

 

De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen. 

Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 

 

• Dagprogramma. 

De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 

ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe en leuke situaties die kansen bieden voor leermomenten. 

De beroepskrachten werken met een vast dagritme waarbij eetmomenten afgewisseld worden met 

vrij spel en activiteiten. Op de peutergroep spelen de kinderen bij de start van de opvang buiten. 

Daarna gaan zij naar binnen en zingen ze liedjes in de kring. Ook drinken ze wat en eten ze fruit. 

Daarna mogen zij kiezen in welke van de hoeken zij willen spelen en bieden de beroepskrachten 

een knutselactiviteit aan. 

 

• Spelbetrokkenheid. 

De kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. De kinderen zijn 

betrokken en ontspannen bezig met hun spel. Op de verticale groep spelen de kinderen dat zij 

hondjes zijn. Ze kruipen door de ruimte en maken blaf geluiden. 

Op de peutergroep spelen de kinderen in de hoeken. Een kind maakt ijsjes en deelt deze uit aan de 

beroepskrachten. 

 

• Taalverrijking. 

In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking. Op de peuteropvang zingen de beroepskrachten verschillende liedjes met de 

kinderen. Hierbij gebruiken ze ook gebaren. Ze zingen liedjes zoals: Liedjes over het fruit eten en 

de dagen van de week. Ook benoemen de beroepskrachten tijdens verzorgingsmomenten en 

spelmomenten kleuren en begrippen met de kinderen, zoals 'veel en weinig'. 

 

• Buitenactiviteiten. 

Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 

aanwezig. Bij de start van de opvang spelen de kinderen van de peuteropvang buiten. Zij kunnen 

spelen op de speeltoestellen of met de fietsen. Ook zijn er winkelwagentjes waar ze mee kunnen 

spelen. De beroepskracht vertelt dat ze ook regelmatig een activiteit aanbieden tijdens het 

buitenspelen, bijvoorbeeld met sponsen. 
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Voorschoolse educatie 

 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE). De 

houder voldoet niet aan de volgende voorwaarden: 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

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

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 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. 

 

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 en 1.60c lid 1 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 
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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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt of de houder aan de beoordeelde voorwaarden 

voldoet: 

 

Aanbod VE 

Op KDV Puk & Co werken de beroepskrachten met het VE programma; 'Uk & Puk'. De 

beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een gestructureerde manier. 

Hierbij besteden zij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: Taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Aantal uren aanbod VE 

Op KDV Puk & Co kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar niet in 1,5 jaar tijd minimaal 

960 uur VE krijgen. 

De beroepskrachten op KDV Puk & Co bieden 4 dagdelen per week VE aan in de peutergroep. Zij 

doen dit 40 weken per jaar. In de schoolvakanties is de groep gesloten. Daarnaast blijkt uit het 

personeelsrooster dat de VE groep op 17 juni 2022 is gesloten vanwege een studiedag. Dit dagdeel 

is niet elders ingehaald. Hierdoor is er onvoldoende aantal uur VE aanbod beschikbaar.  

 

Pedagogisch beleidsplan 

KDV Puk & Co beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan van KDV 

Puk & Co voldoet niet aan alle wettelijke eisen voor VE. Hieronder staat welke onderdelen wel en 

niet concreet in het pedagogisch beleid zijn beschreven. 

 

Niet beschreven: 

In het pedagogisch beleid staat onvoldoende concreet hoe: 

• Een kind vanaf 2,5 jaar in 1,5 jaar tijd ten minste 960 uur aan VE kan krijgen.  

• De houder de pedagogisch beleidsmedewerker VE inzet. En hoe dit de kwaliteit van de VE 

verbetert.  
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Wel beschreven: 

De houder beschrijft in het beleidsplan op een duidelijke manier:  

• De visie op de VE. Daarbij is duidelijk hoe deze visie is te herkennen in het aanbod van 

activiteiten. 

• Hoe de beroepskrachten de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren op het gebied van taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• Hoe de beroepskrachten de ontwikkeling van de peuters volgen. 

• Hoe de beroepskrachten het aanbod van VE afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen. 

• Hoe de houder ouders betrekt bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. 

• De inrichting van de ruimte waarin de houder de VE aanbiedt. Daarbij is ook duidelijk hoe de 

beroepskrachten passend materiaal voor VE aanbieden. 

• Hoe de beroepskrachten zorgen voor een zorgvuldige overgang van het kind van de voor- naar 

vroegschoolse educatie. 

• Hoe de houder zorgt voor een inhoudelijke aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse 

educatie.   

 

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV Puk & Co werken volgens het pedagogisch 

beleidsplan. 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens 

de beschrijving in het beleid. Ook heeft de toezichthouder de beroepskrachten een aantal vragen 

gesteld over VE onderwerpen uit het beleid. 

 

Opleidingsplan 

KDV Puk & Co heeft een opleidingsplan voor 2022. Hierin staat duidelijk en toetsbaar hoe de 

houder de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten VE onderhoudt. 

Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die staan in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie. 

 

De houder voert het opleidingsplan uit in de praktijk. In het opleidingsplan staan verschillende 

trainingen en vormen van coaching benoemt waar in 2022 aandacht aan wordt besteed, zoals: Uk 

& Puk cursus en coaching op resultaatgericht werken. De beroepskrachten benoemen deze cursus 

en coaching.  

 

Groepsgrootte 

De houder voldoet aan de voorwaarde voor de maximale groepsgrootte. De stamgroep bestaat uit 

maximaal 16 aanwezige kinderen. 

 

Kwalificaties beroepskrachten VE 

Niet alle beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft meegenomen hebben 

geschikte kwalificaties voor een beroepskracht VE. Op 24 juni is een BOL stagiaire formatief 

ingezet op de VE groep, zij beschikt niet over: 

• Een beroepskwalificatie conform CAO kinderopvang.  

• Een VE kwalificatie 

• Een certificaat voor taalniveau 3F op de onderdelen 'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 

Dit blijkt uit de diploma's en certificaten van beroepskrachten en het personeelsrooster van de 

periode 17 t/m 30 juni 2022. Hierdoor voldoet de houder niet aan de wettelijke voorwaarde. 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten VE en het aantal aanwezige kinderen voldoet 

niet aan de wettelijke voorwaarde.  

Op 24 juni 2022 zijn er onvoldoende gekwalificeerde beroepskrachten VE ingezet voor het aantal 

aanwezige kinderen. Dit komt door de inzet van een stagiair. De beroepskracht-kindratio VE ziet er 

op deze dag als volgt uit: 

 

Datum Kindaantal  Aantal benodigde 

beroepskrachten 

gekwalificeerd 

voor VE  

Aantal ingezette 

beroepskrachten 

gekwalificeerd 

voor VE 

Aantal ingezette 

beroepskrachten die 

niet voldoen aan de 

beroepskwalificatie en 

VE kwalificatie  

24-06-

2022 

9 kinderen  2 beroepskrachten 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie (VE). 

De daadwerkelijke inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE beoordeelt de toezichthouder 

volgend jaar. De toezichthouder heeft dit onderdeel tijdens dit onderzoek nog niet in totaal kunnen 

beoordelen. 

  

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

  

Inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. 

  

De houder zet op KDV Puk & Co een pedagogisch beleidsmedewerker VE in om de kwaliteit van 

voorschoolse educatie te verhogen. 

  

De houder zet de pedagogisch coach in als pedagogisch beleidsmedewerker VE. Zij is in 2022 

gestart met haar werkzaamheden om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen. 

Dit blijkt uit VE-beleid en een door de locatiemanager ingevulde vragenlijst.  

  

Invulling van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. 

  

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker VE in om de kwaliteit van de VE op KDV Puk & 

Co te verhogen. De pedagogisch beleidsmedewerker VE / coach VE voert in 2022 de volgende 

taken uit: 

 

1. Beleid maken en invoeren in de praktijk, op de volgende onderwerpen: 

• Opbrengstgericht werken 

• Begeleid spel  

• Rijk taalaanbod 

• Ouderbetrokkenheid 

• Doorgaande leerlijn 
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2. Coaching van beroepskrachten, op de volgende onderwerpen: 

• Opbrengstgericht werken (en werken met het observatieprogramma Parnassys 

• Begeleid spel  

• Rijk taalaanbod 

• Het bieden van passende begeleiding aan kinderen met een achterstand in de ontwikkeling 

en/of opvallend gedrag. 

• Borging totaalprogramma Uk & Puk  

  

Dit blijkt uit een door de locatiemanager ingevulde vragenlijst en een gesprek met de vaste 

beroepskracht.  

  

De beroepskracht vertelt dat de pedagogisch beleidsmedewerker VE vanaf begin 2022 is gestart 

met de uitvoering van de hierboven genoemde taken. 

De toezichthouder vindt het aannemelijk dat de houder op KDV Puk & Co een pedagogisch 

beleidsmedewerker VE in zal zetten om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen. 

  

De toezichthouder beoordeelt tijdens dit onderzoek niet of de houder voldoende invulling geeft aan 

de minimale inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE. Zij beoordeelt dit tijdens het 

volgende jaarlijkse onderzoek. 

  

Vastlegging aantal doelgroep-peuters (met een VE indicatie) 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. 

De houder heeft vastgelegd hoeveel doelgroep-peuters (met een VE indicatie) op 1 januari 2022 op 

KDV Puk & Co zijn geplaatst. De houder heeft dit schriftelijk vastgelegd in het document: 

'Vastlegging VE geïndiceerde kinderen per januari 2022.' 

 

Gebruikte bronnen 

 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

• Interview anders namelijk: (vaste beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Informatiemateriaal voor ouders (themabrief VE) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster (17 t/m 30 juni 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (CKOP, juni 2022) 

• Pedagogisch werkplan (peuteropvang ON, juni 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2022) 

• Presentielijsten (17 t/m 30 juni 2022) 

• VE beleid en ouderbetrokkenheid 2022 

• Praktijkovereenkomst stagiair. 

• E-mail locatieverantwoordelijke over inzet beroepskrachten. 

• Vastlegging VE geïndiceerde kinderen per januari 2022 
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Personeel en groepen 

 

 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

  

De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in het personenregister kinderopvang. Alle 

beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft mee genomen zijn ingeschreven in 

het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 

kinderopvangorganisatie. De stagiaires, de locatiemanager, de pedagogisch coach en de 

pedagogisch beleidsmedewerker VE heeft de toezichthouder ook mee genomen in de steekproef. 

Uit de steekproef blijkt dat zij zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De houder 

heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

 

Opleidingseisen 

 

De houder voldoet niet aan alle wettelijke voorwaarden voor de opleidingseisen. De houder voldoet 

niet aan de volgende voorwaarde:  

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt of de houder aan de wettelijke voorwaarde voldoet: 

 

Diploma pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een geschikt diploma volgens de geldende cao 

kinderopvang.  
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Diploma beroepskrachten 

Niet alle beroepskrachten beschikken over een diploma dat voldoet aan de eisen vanuit de cao 

kinderopvang. Een beroepskracht heeft het diploma 'HBO Social work'. Dit diploma voldoet alleen 

wanneer de beroepskracht beschikt over aanvullende scholing. De beroepskracht beschikt niet over 

deze scholing.  

 

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

stagiaires 

 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten op 

KDV Puk & Co. De houder voldoet niet aan de volgende voorwaarde: 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt of de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Beroepskracht-kindratio 

De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de 

beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit een steekproef in de presentielijsten en personeelsroosters 

en uit de observatie van de toezichthouder. De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd 

over de periode 17 t/m 30 juni 2022.  

  

Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 

 

Groep Leeftijden + aantal aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Puk & Co 2 jaar: 5 kinderen 

3 jaar: 6 kinderen   

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten  

Ukkepuk 0 jaar: 1 kind 

1 jaar: 1 kind 

2 jaar: 2 kinderen 

3 jaar: 5 kinderen 

 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten  

 

Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid 

Bij activiteiten binnen of buiten het kindercentrum blijft de inzet van het aantal beroepskrachten 

hetzelfde. 
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De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding 

De inzet van stagiaires voldoet niet aan de regels uit de Wet kinderopvang en de meest recente 

cao Kinderopvang. In de cao staan voorwaarden over de inzet van stagiaires in de kinderopvang. 

Stagiaires mogen alleen formatief ingezet worden in de eigen schoolvakanties of bij ziekte van een 

beroepskracht. Ook mogen zij nooit alleen op de groep staan, met uitzondering van de pauze 

tijden. Op KDV Puk & Co is er op 4 dagen een stagiair formatief ingezet waarbij niet is voldaan aan 

de voorwaarden uit de CAO kinderopvang. Het gaat om de volgende dagen en omstandigheden:  

• Op 22, 23 en 30 juni is er een stagiair formatief ingezet op de groep Ukkepuk vanwege verlof 

van een beroepskracht. Op 23 en 30 juni staat deze stagiair alleen op de groep van 07.00 uur 

tot 08.30 uur. 

• Op 24 juni is er een stagiair formatief ingezet op de peutergroep vanwege verlof van een 

beroepskracht.  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijzen van de houder dragen bij aan 

een vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind. 

  

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

  

Opvang in groepen 

Op KDV Puk & Co worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. De volgende groepen zijn 

aanwezig: 

  

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 

Ukkepuk 0 t/m 4 jaar 9 kinderen 16 kinderen 

Puk & Co 2 tot 4 jaar 11 kinderen 16 kinderen 

  
 

Gebruikte bronnen 

 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

• Interview anders namelijk: (vaste beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang (30-06-2022 en 05-07-2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Arbeidsovereenkomst(en) 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister (30-06-2022) 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Presentielijsten (17 t/m 30 juni 2022) 

• Personeelsrooster (17 t/m 30 juni 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (CKOP, juni 2022) 

• Pedagogisch werkplan (peuteropvang ON, juni 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• E-mail houder met informatie van FCB over diploma Social Work (22-06-2022) 
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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, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

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

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 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. 

 
 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
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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 vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

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 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, 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

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

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

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

werkzaamheden aanvangen. 

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

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

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

kinderopvang) 

 
 

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

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

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 de rekenregels;  

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

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

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

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

kinderopvang. 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Puk & Co 

Website : http://www.kinderopvangpapendrecht.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030020468 

Aantal kindplaatsen : 32 

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 : Christelijke Kinderopvang Papendrecht 

Adres houder : Goudenregenstraat 15 

Postcode en plaats : 3353 VA Papendrecht 

KvK nummer : 60866519 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Donkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Papendrecht 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 3350 AA PAPENDRECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 30-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 05-09-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze 
In reactie op de GGD inspectie uitgevoerd op 30-06-2022 willen wij graag onze zienswijze 
geven. Er zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd die naar onze mening te herleiden 
zijn naar (langdurig) ziekteverzuim, waardoor er sprake is van personeelskrapte. Het belang 
van de kinderen staat echter altijd voorop! 
Dit wordt ook bevestigd tijdens de inspectie, aangezien er volgens het inspectierapport 
sprake is van een positieve sfeer en pedagogisch klimaat en wij voldoen aan de getoetste 
voorwaarden met betrekking tot het bieden van stabiliteit van de opvang voor kinderen 
waarbij onze werkwijze bijdraagt aan het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving. 
 
Hieronder gaan we in op de geconstateerde tekortkomingen. 
 
Onvoldoende aantal uur aanbod VE 
Een kind vanaf 2,5 jaar met een VE indicatie moet in een periode van 1,5 jaar ten minste 
960 uur VE aanbod krijgen. Doordat de peuteropvang op vrijdag 17 juni 2022 gesloten was, 
bestaat er een mogelijkheid dat een VE kind 4 uur te weinig aanbod krijgt. 
Bij de GGD is aangetoond dat dit echt de enige ochtend was in schooljaar 2021-2022 dat de 
peuteropvang dicht was. 
 
De buitenschoolse opvang was die ochtend geopend in verband met een studiedag van 
school. Peuteropvang en BSO maken gebruik van dezelfde groepsruimte en de 
pedagogisch medewerkers van de peuteropvang waren nodig om de BSO kinderen op te 
vangen. 
Inhalen van een ochtend peuteropvang is mogelijk op woensdagochtend, maar in verband 
met personeelskrapte door ziekteverzuim was dit zo kort voor einde van het schooljaar 
helaas niet meer mogelijk. Er maken 4 peuters gebruik van ons VE aanbod en de periode 
van 1,5 jaar is nog niet voorbij, waardoor zij deze 4 uur alsnog kunnen inhalen en we wel 
voldoen aan deze eis. Binnen onze organisatie zullen we hiervoor heldere afspraken op 
papier zetten. 
 
Inzet laatstejaars BOL stagiaires 
Op vrijdag 24 juni 2022 is een BOL stagiaire formatief ingezet op de peuteropvang, 
waardoor niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarde. 
Op vrijdagen zijn er 5 pedagogisch medewerkers werkzaam op onze locatie, waarvan één 
pedagogisch medewerker al langer langdurig ziek is. Die week is acuut nog een tweede 
pedagogisch medewerker langdurig uitgevallen door ziekte. In beide gevallen is dit te 
herleiden door de GGD, aangezien zij “boventallig” op het rooster staan in verband met 
re-integratie. Een derde pedagogisch medewerker, die werkzaam is op de peuteropvang, 
had al verlof toegekend gekregen. We misten die dag dus 60% van ons vaste personeel. 
Een BOL stagiaire mag ingezet worden bij ziekte, maar niet bij verlof. Hoewel zij de persoon 
vervangen heeft die met verlof was, zijn we tot deze keuze gekomen door ziekte. In de 
ochtend waren er namelijk drie pedagogisch medewerkers nodig binnen ons kindcentrum, 
volgens de geldende beroepskracht-kind ratio. Eén vaste pedagogisch medewerker (met VE 
certificaat) stond alleen op de dagopvang, waardoor er niet geruild kon worden. 
De BOL stagiaire hebben we ingeroosterd naast een vaste pedagogisch medewerker van de 
peuteropvang met een VE certificaat, waarbij ze volgens de beroepskracht-kind ratio 
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meetelde voor 1 peuter (er waren 9 peuters aanwezig). Zij is een bekend gezicht, aangezien 
zij al een heel schooljaar stage loopt op deze groep en inmiddels is zij ook gediplomeerd. 
 
Op 22, 23 en 30 juni 2022 is er een BOL stagiair formatief ingezet op dagopvanggroep 
Ukkepuk vanwege verlof van een beroepskracht. Ook in dit geval gaat het om een 
laatstejaars stagiaire die al vanaf de start van het schooljaar stage liep op deze groep. Zij is 
ingezet ter vervanging van een pedagogisch medewerker met verlof, maar de aanleiding 
hiervan is (net zoals in bovenstaand geval) ziekte. Het inzetten van een vast en vertrouwd 
gezicht voor de kinderen is hierin leidend geweest. 
Op 23 en 30 juni heeft ze “alleen” op de groep gestaan van 7.00 tot 8.30 uur wat niet is 
toegestaan. De tussendeur naar de andere groepsruimte stond echter open, zodat een 
gediplomeerde beroepskracht ten allen tijde kon meekijken en -luisteren. 
 
Bij het formatief inzetten van een laatstejaars stagiaire die een vast en vertrouwd gezicht is 
voor de kinderen, zou een alternatief het sluiten van een groep of het intrekken van 
goedgekeurd verlof moeten zijn. Beide is voor ons echter geen optie. 
Het sluiten van een groep, is niet in het belang van kinderen (en ouders). Daarnaast kampt 
de kinderopvangbranche al met een nijpend personeelstekort. Pedagogisch medewerkers 
hun noodzakelijke rust ontzeggen, zal alleen maar leiden tot meer personeelskrapte door 
langdurig verzuim. Dit moeten we koste wat het kost voorkomen! 
 
Kwalificatie zelfstandige 
Gezien de huidige personeelskrapte zijn we genoodzaakt om af en toe gebruik te maken van 
zelfstandigen die gekwalificeerd zijn om te mogen werken als pedagogisch medewerker in 
de kinderopvang. Eén van onze beroepskrachten is in het bezit van het diploma 'HBO Social 
work'. Dit diploma voldoet alleen wanneer de beroepskracht beschikt over aanvullende 
scholing of heeft gekozen voor het uitstroomprofiel Jeugd. In dit geval gaat het om iemand 
die uistroomprofiel Gehandicaptenzorg heeft en een minor Jeugd heeft gevolgd. Volgens de 
GGD zou zij aanvullende scholing moeten volgen, waarna ze geregistreerd kan worden bij 
SKJ en hiermee wel voldoet aan alle eisen. 
Deze zelfstandige heeft echter al een SKJ registratie wat in combinatie met de gevolgde 
minor Jeugd ertoe heeft geleid dat wij als organisatie ervan overtuigd waren dat zij wel 
kwalificeert als beroepskracht. Daarnaast zijn haar kwalificaties goedgekeurd door 
Zorgwerk, die bemiddelen tussen beroepskrachten en werkgevers om te mogen werken in 
de kinderopvang. 
 
De SKJ is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en is bedoeld voor HBO- en 
WO-professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met kinderen en jeugd 
(18-). Voor een SKJ-registratie is het daarom belangrijk dat je kunt aantonen dat je 
voldoende up-to-date kennis en/of ervaring hebt met die doelgroep. 
 
Hoewel zij dus aan heeft kunnen tonen dat zij voldoende up-to-date kennis en/of ervaring 
heeft met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar én gekwalificeerd is voor het werken als 
pedagogisch medewerker op een groep kinderen met een handicap en/of beperking zou zij 
zonder (nog meer) aanvullende scholing niet inzetbaar mogen zijn om te werken in de 
kinderopvang (met kinderen zonder een handicap en/of beperking). 
Dit blijft voor ons een raadsel en deze zelfstandige is geadviseerd om een 
gelijkstellingsverzoek in te dienen bij het FCB (het arbeidsmarktfonds voor de branches 
kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg), waarna ze na 5 weken alsnog werkzaam mag 
zijn in de kinderopvang. In afwachting hiervan is zij tijdelijk niet meer werkzaam voor ons. 
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Tot slot 
We betreuren het enorm dat wij in deze roerige periode van een landelijk nijpend 
personeelstekort en een hoog ziekteverzuim niet altijd kunnen voldoen aan alle 
voorwaarden. 
Over het algemeen lukt het ons als organisatie gelukkig wel om aan alle voorwaarden te 
voldoen, maar juist in een vakantieperiode waarin deze GGD inspectie plaats heeft 
gevonden bevinden we ons in een spagaat. Beroepskrachten hebben wettelijk gezien recht 
op verlof en dit is ook noodzakelijk om mensen fysiek en vooral mentaal gezond te houden. 
Bij (onverwachte) uitval door ziekte, waarbij afgelopen weken ook Corona weer een rol 
speelt, voelen wij ons genoodzaakt terug te vallen op laatstejaars stagiaires die hun 
opleiding bijna afgerond hebben en een vast en vertrouwd gezicht zijn voor onze kinderen. 
Ouders kunnen erop vertrouwen dat wij alleen beroepskrachten inzetten, waarbij wij 
kwalitatief goede en veilige kinderopvang kunnen bieden zoals zij van ons gewend zijn. Dit 
stelt hen ook in de gelegenheid om hun eigen (cruciale) werkzaamheden te blijven uitvoeren 
in onze maatschappij. 

 

 

 

 

 

 


