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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Waarom toezicht?
De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden
gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang.
Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten
hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die
kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken
op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het
toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvan g centraal staat.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd.

Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit
kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken kindercentrum
Kinderdagverblijf De Steenuiltjes is onderdeel van Stichting Kinderopvang De Bilt. De houder van
deze locatie is tevens houder van diverse centra voor buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijven in De Bilt. Het kinderdagverblijf is gevestigd in Het Lichtruim, een
multifunctioneel centrum in De Bilt.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 72
kindplaatsen per dag en is geopend sinds 2013. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 jaar en bestaat uit 5 groepen. Het kinderdagverblijf is op werkdagen
geopend van 07:30 tot 18:30 uur.
Op de locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden met het educatieprogramma Uk en Puk.
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Onderzoeksgeschiedenis van de voorgaande drie jaar

24-02-2020: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed na een herstelaanbod aan de onderzochte
kwaliteitseisen. Het ging om een herstelaanbod binnen het domein 'Pedagogisch klimaat’ met
betrekking tot het opleidingsplan voorschoolse educatie.

21-05-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.

21-05-2019: Incidenteel onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteit seisen
voor de uitbreiding van 68 naar 72 kindplaatsen.

07-06-2018: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed niet aan de kwaliteitseisen binnen het
domein 'Registratie, wijziging en administratie' met betrekking tot het doorgeven van
wijzigingen aan het college. De locatie voldeed na een herstelaanbod aan de kwaliteitseisen
binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' met betrekking tot de voorschoolse educatie certificaten en 'Personeel en groepen' met betrekking tot verklaring omtrent het gedrag en
inschrijving in het personenregister kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een
zogeheten risicogestuurd onderzoek. De toezichtsactiviteiten richten zich primair op d e kwaliteit
van de dagelijkse praktijk, aangevuld met eventuele aandachtspunten uit vorige toezichtbezoeken
van de GGD. Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande
domeinen onderzocht:




‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;
‘Veiligheid en gezondheid’.

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de
praktijk, interviews met de beroepskrachten en een interview met de locatie -verantwoordelijke.
Conclusie
De houder voldoet niet aan alle onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijks
onderzoek zijn onderzocht. Het gaat om een tekortkoming ten aanzien van de gestelde eisen
rondom voorschoolse educatie. Eén van de beroepskrachten beschikt niet over een 3F taalniveau
certificaat. Een nadere uitleg staat uitgewerkt bij het domein 'Pedagogisch klimaat'.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Het advies tot handhaven geldt voor de onderstaande kwaliteitseis:


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)
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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 besproken is.
Pedagogisch beleid
Bevindingen
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het
locatiegebonden beleid. Dat is ook het geval bij deze locatie.
In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van:



de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;
de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten.

Een houder dient in het pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving op te nemen van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. Als de houder besluit om
groepen samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze dient op te nemen. In het
pedagogisch beleidsplan staat per groep de werkwijze van het samenvoegen beschreven. Dit
voldoet aan de gestelde eisen.
In het pedagogisch beleidsplan staan de activiteiten beschreven wanneer de kinderen hun
stamgroep verlaten. De activiteiten hebben een pedagogisch doel zoals een leer, spel- en/of
bezigheidsmoment. De activiteiten zijn zo georganiseerd dat van de groepen een vaste
beroepskracht mee gaat en dat de kinderen na de activiteit weer terug gaan naar hun eigen
stamgroep. Ook is de activiteit zo georganiseerd dat het aantal beroepskrachten op het niveau van
de stamgroepen ingezet blijven. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
De houder draagt er zorg voor dat op de locatie wordt gewerkt conform het pedagogisch beleid.
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Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogische praktijk
Bevindingen
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang (Riksen
Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004).
Per pedagogisch basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens de observatie zijn alle
pedagogische basisdoelen meegenomen en hiervan zijn 2 basisdoelen aan de hand van een
voorbeeld beschreven. De betreffende pedagogische basisdoelen met de observatiecriteria zijn in
de tekst cursief gezet.
De pedagogische observatie vindt plaats op een donderdagmorgen vanaf 09:15 uur tijdens een
tafelmoment.
Emotionele veiligheid
‘Respectvol contact: De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen.
Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. ’
Observatie
De kinderen van de groep Pluto zitten verspreid over 2 tafels, samen met de beroepskrach ten.
Voor het fruit eten, zingen de kinderen en de beroepskrachten een liedje. De beroepskrachten
zeggen: "Eet smakelijk allemaal!"
De beroepskracht ziet dat één van de kinderen niet lekker zit op de bank. De beroepskracht zegt:
"X, als je het niet fijn vindt daar, zullen we dan op een stoel zitten? Dan zit je denk ik wat fijner."
Het kind knikt en gaat op een stoel zitten.
Eén van de kinderen gooit per ongeluk zijn beker om. De beroepskracht zegt: "Kan gebeuren, is
niet erg. Ik maak de grond droog, doe jij de bank? Dan hebben we het samen opgeruimd." Het
kind maakt de bank droog en zegt daarna dat zijn broer nat is. De beroepskracht legt uit dat ze
dan een andere broek kunnen aantrekken. Het kind vraagt welke broek hij dan aan kan. De
beroepskracht vertelt dat hij dan een broek van Pluto aan mag, omdat hij zelf geen andere broek
bij zich heeft.
Conclusie
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Sociale competentie
'Stimulerend contact: De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en
tussen kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen
beiden bij aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor
een gesprek met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep.'
Observatie
De kinderen van de groep de Zonnen zitten aan tafel om fruit te eten. De beroepskrachten zitten
ook aan tafel. Eén van de beroepskracht geeft een baby een fruithapje. De beroepskracht richt
haar aandacht op de baby en benoemt haar handeling. De baby begint te brabbelen en de
beroepskracht reageert hier op. De baby laat blijken geen fruit meer te willen en doet zijn hand
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voor zijn mond. De beroepskracht zegt: "Zullen we nog een beetje proberen?" De baby doet zijn
mond weer open en de beroepskracht zegt: "Oh, je wil je nog wel." De baby gaapt en de
beroepskracht zegt: "Ben je een beetje moe?" Zodra de baby klaar is met eten, neemt de
beroepskracht de baby op schoot en zegt: "Even uitbuiken en dan naar bed."
De andere kinderen zitten ook aan tafel om fruit te eten. De beroepskracht zegt: "Zitten jullie
lekker te smullen jongens?" De beroepskracht houdt de signalen van de kinderen in de gaten. Eén
van de kinderen wijst naar het fruit. De beroepskracht vraagt of het kind nog meer fruit wil. Het
kind zegt: "Meer!" De beroepskracht is tijdens het eetmoment in gesprek met de kinderen. Eén van
de kinderen wijst naar de muur en zegt: "Chocoladeletter!" Op de muur hangt in bruine letters het
woord 'Sint'. De beroepskracht zegt: "Lust je dat ook?" Het kind zegt: "Blauwe!" De beroepskracht
zegt: "Dat is de S, van Sinterklaas." Eén van de kinderen zegt: "Buiten!" De beroepskracht zegt:
"Naar buiten? Kijk eens naar buiten. Wat is er aan de hand? " De kinderen zeggen: "Regen!" De
beroepskracht: "Ja wat goed, het regent. En het is ook een beetje donker. Eén van de kinderen
zegt: "Nee, niet donker." De beroepskracht: "Zie jij de zon? Waar is de zon?" Het kind: "Weg!" De
beroepskracht: "Ik denk verstopt achter alle wolken."
Eén van de kinderen noemt de naam van een baby die op bed ligt. De beroepskracht zegt: "X gaat
slapen. En Y ligt ook te slapen." Eén van de kinderen zegt: "Niet huilen." De beroepskracht: "Nee,
ze zijn niet aan het huilen."
De beroepskracht vraagt aan de kinderen: "Zal ik een boekje lezen van Sinterklaas?" De kinderen
reageren enthousiast. De beroepskracht laat het boek aan de kinderen zien en vraagt: "X, weet jij
hoe het paard heet?" Ondertussen wordt er een kindje gebracht en de kinderen wijzen naar het
kind. De beroepskracht zegt: "X komt ook gezellig spelen."
Conclusie
De kinderen zijn deel van de groep.
Eindconclusie
Uit de observaties door de toezichthouder komt naar voren dat de houder zorg draagt voor
verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Voorschoolse educatie
Bevindingen
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie aan. Voor de voorschoolse educatie gelden
er eisen over de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de op leiding
en het taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Pedagogisch beleidsplan
In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zijn eisen opgenomen ten aanzien
van de inhoud van het pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleid staat een concrete
beschrijving van de onderstaande kwaliteitseisen:




de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod
van voorschoolse educatie hierop w ordt afgestemd;
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de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de
wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld;
de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie;
hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
2,5 jaar oud wordt in 1,5 jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.

Daarmee voldoet het pedagogisch beleidsplan wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen ten
aanzien van het bieden van voorschoolse educatie.
Uitvoering voorschoolse educatie
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de
hand hiervan bij.
Tijdens de observatie op de groep zijn de onderstaande aanvullende onderwerpen uit het
pedagogisch beleidsplan ten aanzien van de uitvoering van de voorschoolse educatie in de praktijk
terug te zien:
a. De visie van de houder op de voorschoolse educatie is in de ruimte te herkennen aan de
verschillende speelhoeken die de ontwikkeling op diverse manieren stimuleren en het thema dat
elke 6 weken wijzigt en waarop de speelhoeken worden afgestemd.
b. In de praktijk is te zien dat de kinde ren worden gestimuleerd op alle vier de
ontwikkelingsgebieden.
c. Met behulp van de observaties van het kindvolgsysteem 'doen, praten en bewegen' worden
individuele behoefte van het kind in kaart gebracht. De beroepskrachten dragen er zorg voor dat
het activiteitenaanbod hierop aansluit.
d. Ouders van kinderen met een VE-indicatie worden in de 1,5/2 jaar dat hun kind op de groep zit,
elk half jaar geobserveerd. Aan de hand van de observatie vindt er altijd een terugkoppeling naar
de ouders plaats. De vorderingen van hun kind worden daarbij besproken, de aandachtspunten
voor de komende periode vastgesteld en de bijpassende begeleiding wordt doorgesproken. De
ouders krijgen ook advies over hoe zij thuis aan de slag kunnen met hun kind om het te stimuleren
in de ontwikkeling
e. De inrichting van de ruimte en het spelmateriaal is passend voor de voorschoolse educatie. Er is
een themahoek waarin wisselend een thema centraal staat. Het spelmateriaal is, mede door de
beroepskrachten zelf, ontwikkeld voor gebruik tijdens de activiteiten voor voorschoolse educatie. Er
wordt hierbij rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling).
f. Voor kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie en voor kinderen met speciale
behoeftes rondom de ontwikkeling vindt altijd een warme overdracht naar de basisschool plaats in
de maand voor de overstap naar de basisschool. Tijdens het gesprek tussen toezichthouder en
beroepskracht komt dit ook naar voren.
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Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Omvang aangeboden voorschoolse educatie
De groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, zijn op alle doordeweekse ochtenden
geopend van 08:30 tot 12:30. Kinderen met een voorschoolse educatie indicatie komen 4 dagdelen
per week en ontvangen per week 16 uur voorschoolse educatie. Dit voldoet aan de eis dat een kind
vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud wordt in 1,5 jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen.
Aantal beroepskrachten en de groepsgrootte
Tijdens het onderzoek komt naar voren dat de groep uit maximaal 16 kinderen bestaat met ten
minste 2 beroepskrachten. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
De educatie-certificaten van de beroepskrachten
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's en educatie certificaten van de beroepskrachten door de
houder opgestuurd naar de toezichthouder. Hieruit komt naar voren dat deze beroepskrachten in
het bezit zijn van een educatiecertificaat dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarnaast is een
beroepskracht in opleiding voor voorschoolse educatie. Er wordt voldaan aan de eisen omtrent de
inzet van een beroepskracht in opleiding.
Het taalniveau van de beroepskrachten
Tijdens het onderzoek zijn de taalbewijzen van de beroepskrachten die op de peuteropvang
werkzaam zijn door de houder opgestuurd naar de toezichthouder. Hieruit komt naar voren één
beroepskracht niet in het bezit is van een 3F taalniveau certificaat
Na het locatiebezoek heeft de toezichthouder dit besproken met de locatie -verantwoordelijke. Zij
geeft aan zich hiervan bewust te zijn, maar gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt geen
andere oplossing te hebben.
De locatie-verantwoordelijke geeft aan dat de beroepskracht zo spoedig mogelijk in 2022 een taal
certificaat 3F halen, personeelszaken is bez ig haar aan te melden voor de cursus. Dit voldoet niet
aan de gestelde eisen.
Opleidingsplan
Tijdens het onderzoek is het opleidingsplan door de houder naar de toezichthouder opgestuurd. In
het opleidingsplan is beschreven op welke wijze de houder ervoor wil zorgen dat de kennis en de
vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie a t/m
e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
Zie hieronder de kennis en vaardigheden zoals genoemd in het Besluit a t/m e basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie:
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 vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
Het opleidingsplan voldoet aan de gestelde eisen.

9 van 27
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-11-2021
KDV De Steenuiltjes te Bilthoven

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.
Het voorschoolse educatieprogramma
Op de locatie wordt gewerkt met het door een onafhankelijke commissie erkend voorschoolse
educatieprogramma Uk en Puk ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen.
Volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is een voorschools
educatieprogramma vereist waarbij op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling
wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het educatie-programma voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
De houder voldoet niet aan alle onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van het
bieden van voorschoolse educatie.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )

Gebruikte bronnen










Interview anders namelijk: (25-11-2021 beroepskrachten)
Observatie(s) (25-11-2021)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Personeelsrooster (week 45, 46 en 47)
Pedagogisch werkplan (januari 2021)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2021)
Presentielijsten (week 45, 46 en 47)
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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.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bevindingen
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder via het Personenregister Kinderopvang
gecontroleerd of het personeel, dat werkzaam was op de locatie ten tijde van het onderzoek, staat
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en is gekopp eld aan de organisatie. Voor deze
personen geldt dat zij op de juiste wijze staan ingeschreven.
De toezichthouder heeft ook gecontroleerd of de bestuurder op de juiste wijze staat ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang. In het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang is
daarvoor een PRK- en VOG-verificatie uitgevoerd. Voor deze persoon geldt dat zij op de juiste wijze
staat ingeschreven.
Conclusie
Het personeel en de bestuurder die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, staan
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang.
Opleidingseisen
Bevindingen
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de beroepskrachten, die werkzaam zijn op de locatie
ten tijde van het toezichtbe zoek, door de houder opgestuurd naar de toezichthouder. De
toezichthouder heeft de diploma’s gecontroleerd conform de cao Kinderopvang. Dit personeel
vormt de steekproef voor dit onderzoek. De beroepskrachten beschikken over een kwalificerend
diploma.
De medewerker die werkzaam is als pedagogisch coach op deze locatie beschikt over een passende
opleiding conform de cao Kinderopvang.
Conclusie
De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een
passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang.

11 van 27
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-11-2021
KDV De Steenuiltjes te Bilthoven

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Bevindingen
Beroepskracht-kindratio
Op het moment van het onderzoek zijn aanwezig:






de Manen: 12 kinderen van 0 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten;
de Zonnen: 6 kinderen van 0 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten;
de Sterren: 9 kinderen van 0 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten;
Pluto: 15 kinderen van 2 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten;
Kleine Beer: 12 kinderen van 2 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten.

Op de dag van het toezichtbezoek en op basis van de roosters en aanwezigheidslijsten van week
45 t/m 47 (2021) blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige
kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Op de locatie worden BOL-stagiairs ingezet. Deze stagairs stonden ten tijde van het toezichtbezoek
boventallig op de groep. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten
De begin- en eindtijden van de afwijkende inzet van beroepskrachten zijn beschreven in het
pedagogisch beleidsplan. Uit de personeelsroosters komt naar voren dat op de locatie de
afwijkende inzet van beroepskrachten conform het beleid is.
Conclusie
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten
ingezet.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Inleiding
Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach begeleidt de beroepskrachten in hun werk. De houder
dient jaarlijks via de vastgestelde rekenformule het verplichte minimaal aantal uren te bepalen
waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches moeten worden ingezet. 1
januari is de jaarlijkse peildatum. Ook dient de ho uder te bepalen hoe deze uren verdeeld worden
over de verschillende kindercentra van zijn/haar organisatie.
De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en
dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders. Hieronder staan de bevindingen van
de toezichthouder.
Bevindingen
Berekening minimale ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
In de onderstaande tabel staat het aantal benodigde uren voor 2020 en 2021 voor de locatie.
Jaar
2020
2021

Ureninzet beleidstaken
50
50

Ureninzet coaching
89,1
90
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De minimale ureninzet voor 2021 is door de houder op de juiste wijze berekend.
Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder
aannemelijk bevonden.





De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.
De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor ouders door middel van
informatie op het ouderportaal.
De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren.
De houder kan aantonen dat iedere beroepskracht coaching ontvangt.

Coaching in de praktijk
In de onderstaande tabel staat het aantal gerealiseerde uren voor 2020 voor de locatie.
Gerealiseerd aantal uren beleidstaken 2020
80

Gerealiseerd aantal uren coaching 2020
101

De gerealiseerde uren in 2020 zijn behaald ten opzichte van de geplande uren voor 2020.
In het document 'Pedagogische coaching 2021' staat beschreven dat de coaching als volgt is
vormgegeven:
'In 2020 is er nieuwe pedagogisch beleid geformuleerd. In 2021 zal dit beleid worden
geïmplementeerd. Dat is het voornaamste doel van 2021 voor de pedagogisch coaching. Binnen
ons pedagogisch beleid kennen wij 3 pijlers, onze 3 o’s: Ontdekken Ontwikkelen Ontspannen
Elk jaar staat één van deze drie pijlers centraal. We beginnen in 2021 met de pijler ontdekken. We
gaan samen ontdekken welke kaders het pedagogisch beleid ons biedt, welke mogelijkheden en
welke kansen om de kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden te laten ontdekken bij ons in
de opvang. Medewerkers ontdekken waar hun pedagogisch sterke punten liggen, hoe zij deze
punten kunnen inzetten tijdens het werk met de kinderen. Daarnaast gaan wij ontdekken welke
punten nog verder kunnen worden ontwikkeld. Kinderen worden bij ons in de opvang uitgedaagd
om te ontdekken wat zij allemaal kunnen, wat zij kunnen leren en waar zij plezier aan beleven
Hoe gaan we dat doen
We beginnen met implementatie van het pedagogisch beleid:
- Elke medewerker kent de pedagogisch visie inclusief de 3 o´s
- Elke locatie heeft de pedagogische visie vertaald naar een passend werkplan dat voldoet aan alle
wettelijk eisen
- Elke medewerker kent de inhoud van het werkplan.'
Uit de gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat zij in 2020 en 2021 daadwerkelijk
coaching hebben ontvangen.
Conclusie
De houder voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bevindingen
Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit 5 stamgroepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld:






Verticale groep de Manen voor kinderen van 0 tot 4 jaar met maximaal 12 kinderen;
Verticale groep de Zonnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar met maximaal 12 kinderen;
Verticale groep de Sterren voor kinderen van 0 tot 4 jaar met maximaal 12 kinderen;
Peutergroep Pluto voor kinderen van 2 tot 4 ja ar met maximaal 16 kinderen;
Peutergroep Kleine Beer voor kinderen van 2 tot 4 jaar met maximaal 16 kinderen.

De maximale groepsgroottes voldoen aan de gestelde eisen.
Opvang in een tweede stamgroep
Uitgangspunt is dat duidelijk moet zijn in welke groep het kind wordt opgevangen. Een kind zit in 1
vaste stamgroep. Uitzondering op deze regel is dat met vooraf gegeven schriftelijke toestemming
van de ouders een kind gedurende een overeengekomen periode wordt opgevangen in 1 andere
stamgroep dan de vaste stamgroep.
Een houder dient in het pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving op te nemen van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. Als de houder besluit om
groepen samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze dient op te nemen.
Daarnaast dient er voor opvang in een tweede groep een toestemmingsverklaring van de ouders te
zijn.
Op basis van een interview met een beroepskracht komt naar voren dat het samenvoegen van de
groepen plaatsvindt zoals beschre ven in het pedagogisch beleid. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Vaste beroepskrachten op de groepen
De houder heeft een dusdanig personeelsrooster dat kinderen tot 1 jaar ten hoogste 2 vaste
beroepskrachten toegewezen hebben gekregen en kinderen van 1 jaar of ouder ten hoogste 3
vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen.
Van de vaste beroepskrachten is per dag ten minste 1 beroepskracht werkzaam in de stamgroep
van dat kind.
Mentor
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Ook is de mentor voor de ouders
en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Dit
voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het mentorschap.
Conclusie
De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen





Interview houder (25-11-2021)
Interview anders namelijk: (25-11-2021 beroepskrachten)
Observatie(s) (25-11-2021)
Personenregister Kinderopvang
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Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten (week 45, 46 en 47)
Personeelsrooster (week 45, 46 en 47)
Pedagogisch werkplan (januari 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2020-2021)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bevindingen
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is er onderscheid
gemaakt tussen risico’s met grote gevolgen, risico’s met kleine gevolgen en risico's omtrent
grensoverschrijdend gedrag.
Continue proces
In het toegestuurde beleid staat het continue proces beschreven. Het continue proces is een cyclus
die bestaat uit: inventariseren, maatregelen nemen, evalueren en het beleid bijstellen. Tijdens de
teamvergaderingen wordt een onderdeel van het beleid en de protocollen besproken. Nieuwe
beroepskrachten lezen de protocollen door. Zo zijn alle beroepskrachten op de hoogte van het
actuele veiligheids-en gezondheidsbeleid.
Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid is voor beroepskrachten, stagiairs en ouders
inzichtelijk op de website.
Speerpunt veiligheid en gezondheid
Tijdens het onderzoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie extra
aandacht besteed aan het speerpunt 'veilig slapen'. Tijdens de observatie brengt één van de
beroepskrachten een kind naar bed. De beroepskracht vertelt dat er afspraken zijn rondom
veilig slapen. De babyfoon wordt aangezet, kinderen hebben een vast bedje, de slaaptijden worden
bijgehouden en de beroepskrachten kijken met regelmaat in de slaapkamer. Bovenstaande
afspraken worden tijdens het toezichtbezoek ook nageleefd.
In het protocol 'slapen, kinderdagopvang' als onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid
staan de maatregelen beschreven. Deze komen overeen met de informatie die tijdens het
onderzoek is verkregen.
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Eerste hulp aan kinderen
Tijdens het onderzoek zijn de certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de beroepskrachten die
werkzaam waren op de locatie ten tijde van het onderzoek, door de houder opgestuurd naar de
toezichthouder. Dit personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. De toezichthouder heeft de
certificaten gecontroleerd conform de door het Ministerie aangewezen certificaten voor de
kinderopvang. Deze certificaten voldoen aan de gestelde eisen.
Uit de toegestuurde personeelsroosters komt naar voren dat altijd ten minste 1 van deze
beroepskrachten aanwezig is. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld rondom het thema voldoet aan de gestelde eisen.
Ook wordt gedurende de gehele openingstijd van de locatie ten minste 1 beroepskracht ingezet
met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
Gebruikte bronnen








Interview houder (25-11-2021)
Interview anders namelijk: (25-11-2021 beroepskrachten)
Observatie(s) (25-11-2021)
EHBO certifica(a)t(en)
Protocol(len) (slapen, kinderdagopvang)
Personeelsrooster (week 45, 46 en 47)
Notulen teamoverleg (2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De hou der van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, e en concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 w ordt 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 Be sluit kwaliteit kinderopvang )
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 ba sisvoorwaarden 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
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
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(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 to etsbaar 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 ed ucatie)
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 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 aa ngeboden 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 )
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.
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(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaar den kwaliteit voorschoolse
educatie )
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, 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 voorscho olse
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 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.
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(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie )
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de 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 gevest igd
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 p ersoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
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 )
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald o p 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)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwal iteit
kinderopvang )
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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvan g)
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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De houder van een kindercentrum 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee 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 drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 d e 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit k inderopvang)
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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een bele id dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang )
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden gen omen,
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 van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV De Steenuiltjes

Website

: http://www.kinderopvang-debilt.nl

Aantal kindplaatsen

: 72

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

: Stichting Kinderopvang De Bilt

Adres houder

: Weltevreden 4a

Postcode en plaats

: 3731 AL De Bilt

Website

: www.kinderopvang-debilt.nl

KvK nummer

: 41184967

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD regio Utrecht

Adres

: Postbus 51

Postcode en plaats

: 3700 AB ZEIST

Telefoonnummer

: 030-6086086

Onderzoek uitgevoerd door

: L.I. van Vulpen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: De Bilt

Adres

: Postbus 300

Postcode en plaats

: 3720 AH BILTHOVEN
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Planning
Datum inspectie

: 25-11-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 20-12-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 04-01-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 04-01-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 04-01-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 04-01-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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