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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. 

De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders. 

  

Die kwaliteitseisen gelden voor: 

 

• Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang, 

• Pedagogisch klimaat: beleid en praktijk, 

• Personeel en stabiliteit van de opvang, 

• Veiligheid en gezondheid, 

• Accommodatie en inrichting, 

• Ouderrecht. 

  

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko). 

Sinds 2019 is de Wko aangevuld met nieuwe kwaliteitsmaatregelen door middel van de Wet 

innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK). De nieuwe maatregelen zijn met name gericht op het 

verhogen van de pedagogische kwaliteit in de praktijk. Ze zijn vastgelegd in een besluit (Besluit 

kwaliteit kinderopvang) en ministeriële regelingen. 

  

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt 

in opdracht van de gemeente, tenminste 1 keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder 

van de GGD. Dit inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de 

observaties en bevindingen van de toezichthouder. 

  

Toezicht op maat: 

Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in 

Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Het rapport dat voor u 

ligt, is op basis hiervan tot stand gekomen. 

Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 

kwaliteit van de kinderopvang. 

Dit betekent dat intensiever zal worden geïnspecteerd waar nodig en minder intensief waar is 

gebleken dat dit kan. 

  

Voorschoolse opvang (VE): 

Deze locatie biedt voorschoolse educatie aan de kinderen. Goede voorschoolse educatie maakt dat 

kinderen met een achterstand optimaal worden gestimuleerd én een goede start op de basisschool 

maken. 

De wettelijke kwaliteitseisen die aan VE worden gesteld, zijn tijdens dit inspectiebezoek 

beoordeeld.   
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Achter in het rapport staat het overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wko waar dit 

inspectieonderzoek uit bestaan heeft. 

Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven kunt u 

deze vinden op de laatste bladzijde. 

  

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

Beschouwing 

Do-Re-Mi maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Kinderspeelzaal. Do-Re-Mi is 

een kindercentrum met één groep en biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 

4 jaar. 

  

Deze locatie is geopend sinds 2015 en is gevestigd in de Mgr. Bekkerschool. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

  

Tijdens dit inspectieonderzoek zijn, in het kader van 'Toezicht op maat', de voorwaarden uit de Wet 

kinderopvang en de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang beoordeeld die het meest direct 

bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

  

Deze locatie staat geregistreerd als voorschoolse educatie-locatie (VE). Om die reden zijn ook de 

eisen die worden gesteld aan voorschoolse educatie beoordeeld. 

  

  

Op de onderzochte items zijn twee overtredingen geconstateerd: 

•   Domein Pedagogisch klimaat; inspectie-items Voorschoolse educatie 

  

Op één overtreding is herstelaanbod van toepassing, zie toelichting. 

Op de andere overtreding, betreffende de VE-BKR, is geen herstelaanbod gedaan, omdat deze 

overtreding niet hersteld kan worden. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Inleiding 

Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. 

In dit document moet de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 

kinderopvang omschreven staan. Hiermee wordt bedoeld dat een uitwerking van de 4 

pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven moet staan omschreven waarbij rekening 

wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen. 

  

Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, 

het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn. 

  

  

Beoordeling door toezichthouder 

Inhoudelijk is het pedagogisch beleid tijdens een eerder inspectieonderzoek beoordeeld.  

Tijdens dit jaarlijkse inspectieonderzoek is beoordeeld of de praktijk overeenkomt met het 

pedagogisch beleid. Toezichthouder oordeelt dat dit het geval is. 

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 

klimaat in de groep(en) van dit kindercentrum. Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de 

beroepskrachten. 

  

Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van 

Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 

kinderopvang (2005).  

  

De houder draagt er zorg voor dat: 

  

• Basisdoel 'Het bieden van emotionele veiligheid': 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. 

 

• Basisdoel 'Het ontwikkelen van persoonlijke competentie': 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. 

 

• Basisdoel 'Het ontwikkelen van sociale competentie': 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. 
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• Basisdoel 'Het overdragen van normen en waarden': 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. 

  

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen voor 

deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin kinderen 

zich bevinden. 

  

Observatie pedagogische praktijk: 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie 

2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen beoordeeld. Er 

worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden één of meerdere 

observatiecriteria toegelicht.  

  

Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 

tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

  

De observatie heeft plaatsgevonden op vrijdag 13 januari 2023 vanaf 9:00 uur. Toezichthouder 

heeft geobserveerd tijdens het kringmoment, vrij spel en een eet-en drinkmoment. 

  

Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’ 

  

Omschrijving bij het criterium: ‘Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste 

kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die 

gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots.’ 

  

Observatie:  

In de groep zijn 10 kinderen aanwezig die uit zichzelf tot spel komen na het kringmoment. De 

kinderen zoeken elkaar op en kiezen voor spel in één van de speelhoeken. Ze zijn ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten en de groepshulp. De beroepskrachten en de groepshulp zitten 

of staan verspreid in de ruimte en spelen mee met wat de kinderen doen. Het thema is 'Ziek en 

gezond'. Veel kinderen spelen met de poppen, de pleisters, de doktersspullen en het verband. De 

groepshulp is 'ziek' en laat zich door de kinderen 'beter maken'. De kinderen hebben zichtbaar 

plezier in het spel en zijn trots als ze een complimentje krijgen van de beroepskrachten. Wanneer 

een beroepskracht een boekje gaat lezen kruipen de kinderen dicht tegen haar aan om te luisteren 

en te kijken naar de plaatjes in het prentenboek. 

  

  

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en 

individuele kinderen.’ 

  

Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele 

kinderen, kunnen deze correct interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. 

Het kind voelt zich gezien en begrepen.’ 
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Observatie: 

Eén van de kinderen vraagt twee keer tijdens de inspectie-ochtend of het een tissue mag pakken, 

die achter de tafel in de vensterbank staan. De beroepskracht zegt: "Natuurlijk mag dat. Dat weet 

je toch. Dat hoef je niet te vragen, hoor". Het kind veegt met de tissue de neus schoon en gooit 

deze daarna in de prullenbak. De beroepskracht volgt het kind en houdt oogcontact. Als het kind 

de tissue zelf in de prullenbak gooit, maakt de beroepskracht non-verbaal duidelijk dat het goed is. 

De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder dat zij het kind stimuleren om zelfstandig te zijn 

en initiatief te nemen om te doen wat het zelf mag en kan doen. Als het kind voor de derde keer 

een tissue gaat pakken vraagt de andere beroepskracht: "Zal ik je leren hoe je je neus moet 

snuiten? Dan hoef je niet zo vaak een papiertje te pakken om je neus schoon te vegen?" De 

beroepskracht doet het voor en legt het kind uit wat het moet doen. Ook verplaatst ze de tissues 

van de vensterbank naar de kast en zegt: "Kijk, hier kan je er wel wat makkelijker bij." 

  

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep.'  

  

Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van 

alle kinderen –en henzelf- ertoe doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te 

respecteren.’ 

  

Observatie: 

De beroepskrachten dragen uit dat de inbreng en aanwezigheid van alle kinderen en henzelf ertoe 

doet. Een aantal voorbeelden: 

 

• Een beroepskracht zit met een kind een prentenboek te bekijken. Ze vraagt: "S., zie jij ook 

een vlinder?" Een ander kind komt erbij staan en zegt: "Ja, daar!". De beroepskracht zegt 

lachend: "Jij bent niet S., toch? Jij weet het heel goed. Nu ga ik het nog een keer vragen aan 

S." De beroepskracht herhaalt de vraag. 

 

• Een beroepskracht ziet dat drie kinderen op een bankje willen zitten, maar dat één van de drie 

er bijna van af valt. De beroepskracht zegt: "Misschien kan jij een beetje opschuiven, dan 

kunnen jullie er wel goed met z'n drietjes op zitten. Dat is gezellig, hè!" 

Aan tafel zit een kind te tekenen. Een tweede kind zegt ook te willen tekenen. De 

beroepskracht zegt: "Ga maar naast X. zitten."Ik kom even gezellig bij jullie zitten." 

 

• Wanneer een derde kind ook gaat tekenen zegt de beroepskracht: "Zo kijk, dan zet ik de bak 

met kleurtjes in het midden om te delen. Even later pakt het derde kind de bak met kleurtjes 

en zet de bak naast zich neer. De beroepskracht legt het kind rustig uit dat het de bak terug 

moet zetten in het midden zodat alle kinderen erbij kunnen. Ze zegt: "De kleurtjes zijn van 

ons allemaal, hè." 

   

Beoordeling door toezichthouder: 

Op basis van de observatie op de groep tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder dat 

de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen. 

  

Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 
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Voorschoolse educatie 

Inleiding 

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

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

taalniveau van de beroepskrachten, het VE-programma en het opleidingsplan. 

  

De eisen die worden gesteld aan locaties waar voorschoolse educatie wordt gegeven zijn 

vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

  

Pedagogisch beleidsplan 

De houder dient in het pedagogisch beleidsplan te beschrijven: 

 

• De visie op voorschoolse educatie, 

 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en gevolgd, en hoe het 

aanbod hierop wordt afgesteld, 

 

• De wijze waarop de ouderbetrokkenheid wordt geregeld, 

 

• De wijze waarop speelruimtes zijn ingericht voor de VE, 

 

• De wijze waarop de doorgaande leerlijn wordt vorm gegeven, 

 

• De wijze waarop het aanbod van minimaal 960 uur VE per anderhalf jaar voor kinderen tussen 

2,5 en 4 jaar wordt aangeboden.  

 

• De wijze waarop de Pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingezet.  

  

Overige voorwaarden 

Er dient gewerkt te worden met een VE-programma waarin op gestructureerde en samenhangende 

wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

Aan de beroepskwalificatie, de VE-scholing en het niveau mondelinge taalvaardigheids- en 

leesniveau van de beroepskrachten op een VE-groep worden eisen gesteld. Om ervoor te zorgen 

dat de beroepskrachten hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen dient ieder jaar een 

opleidingsplan opgesteld te worden. Hierin moet staan welke (bij-)scholing geboden zal worden. Dit 

opleidingsplan moet ieder jaar worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

De uitvoering van de VE dient ieder jaar geëvalueerd en bijgesteld te worden. 

De praktijk moet overeenkomen met hetgeen beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan. 

  

  

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens dit inspectiebezoek heeft de toezichthouder beoordeeld of aan de eisen betreffende de 

voorschoolse educatie wordt voldaan. 

  

Inhoud pedagogisch beleidsplan 

Houder heeft een pedagogisch beleid, bestaande uit het Pedagogisch beleidskader 2021-2026, het 

locatiewerkplan 2023 en het VVE kwaliteitsbeleid 2023. In deze documenten zijn alle aanvullende 

onderwerpen voorschoolse educatie opgenomen. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de 

gestelde eisen. 
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Uitvoering VE 

• VE-programma, Inrichting en passend materiaal 

Op dit kindercentrum wordt gewerkt met het VE-programma Piramide. Daarnaast werkt de locatie 

met Logo 3000, bedoeld om woordenschatachterstanden bij de kinderen te verkleinen. Uit 

interview, observatie en documenten blijkt dat de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden 

gestimuleerd worden. Er wordt gewerkt met een activiteitenplanning, waarin de activiteiten zijn 

opgenomen. De activiteiten omvatten de vier ontwikkelingsgebieden. 

De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken, waaronder een themahoek en een 

keukenhoek. De keukenhoek is ingericht met levensecht spelmateriaal, zoals een grote pan, 

pollepels en een afwasborstel. De themahoek is ingericht als ziekenhuis met verbanden, pleisters 

en doktersspullen, zoals een stethoscoop en een bloeddrukmeter. Het huidige thema “Ziek en 

gezond" is herkenbaar aanwezig in de inrichting van de groepsruimte, de aanwezige boekjes en het 

spelmateriaal. Vier keer per week is er op de locatie een tutor aanwezig. De tutor biedt steun aan 

kinderen die extra aandacht behoeven door de VE-activiteiten te herhalen met de kinderen. 

  

• Volgen van de ontwikkeling en doorgaande lijn naar de basisschool 

Van ieder kind wordt de ontwikkeling bijgehouden en worden individuele doelen opgesteld om de 

ontwikkeling te stimuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK. Deze 

locatie werkt nauw samen met de Mgr. Bekkersschool. Er wordt niet gewerkt met hetzelfde VE-

programma. De school werkt met Primary Years Program (PYP). Echter de school en de 

peuteropvang proberen bij hun activiteiten, op onderdelen, aan te sluiten bij elkaars thema's. Drie 

keer per jaar organiseren de school en de peuteropvang gezamenlijk ouderactiviteiten. 

De overdracht van de kinderen naar de Mgr. Bekkersschool vindt plaats middels een warme 

overdracht. De overdracht van de kinderen die niet naar deze school gaan vindt plaats middels het 

verstrekken van informatie aan de school, waaronder een uitdraai van de ontwikkeling ia 

kindvolgsysteem KIJK. De overdracht vindt altijd pas plaats na toestemming van de ouders. 

  

Ouderbetrokkenheid 

De ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van hun kind door middel van 

foto's, een nieuwsbrief, dagelijkse spelinloop, ouderactiviteiten en thematassen. 

  

• Opleidingsplan en evaluatie VE 

De uitvoering van de VE in de praktijk is geëvalueerd. 

Houder heeft een opleidingsplan versie 2023, waarin de scholing en ondersteuning voor 

medewerkers op VE-groepen is opgenomen. Houder heeft het opleidingsplan 2022 uitgevoerd, 

geëvalueerd en bijgesteld. De houder evalueert de uitvoering van de VE jaarlijks met de 

basisschool en evalueert de uitvoering na afloop van ieder thema.  Houder voert het beleid uit 

zoals het beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan. 
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• Aanbod 960 VE-uren 

Deze locatie biedt 5 ochtenden per week van 8.15 uur tot 13.45 uur VE aan, dat is 5,5 uur per dag. 

Kinderen met een VE-indicatie komen 3 dagdelen per week en ontvangen zo 16,5 uur per week VE. 

Deze locatie is 40 weken per jaar geopend. 

   

Naam 

groep 

Weken open 

per jaar 

Aanbod uren per 

dagdeel 

Aanbod bij afname 

3 dagdelen 

Berekening 2,5 - 

4 jaar 

Doremi  40 weken 5,5 uur 16,5 uur per week 60 x 16,5 = 990 

uur 

  

  

• Kwalificatie en inzet van de beroepskrachten 

Tijdens het inspectiebezoek zijn twee beroepskrachten aanwezig. De aanwezige vaste 

beroepskracht van deze locatie voldoet aan de eisen betreffende de beroepskwalificatie, VE-

scholing en taalniveau.   

  

De tweede aanwezige beroepskracht: 

 

• voldoet aan de eisen betreffende de beroepskwalificatie. 

 

• voldoet niet aan de eisen betreffende de VE-scholing. Zij is in opleiding voor VE. Zij is ingezet 

volgens de voorwaarden opgenomen in besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE. De beoordeling 

van kwalificatie VE heeft geen betrekking op deze beroepskracht die nog in opleiding is voor 

VE. Deze beroepskracht is ingeschreven voor VE-scholing, die 7 maart 2023 van start gaat. Dit 

blijkt uit een bewijs van inschrijving, dat toezichthouder heeft ingezien op locatie. 

 

• voldoet niet aan de eisen betreffende het 3F taalniveau. De beroepskracht heeft aantoonbaar 

3F taalniveau voor het onderdeel mondelinge taalvaardigheid, maar niet voor het onderdeel 

Lezen. 

  

De VE-groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Omdat één van de beroepskracht niet voldoet aan 

de 3F-taaleis, wordt ook niet voldaan aan de vereiste verhouding tussen het aantal aanwezige 

kinderen en het aantal volledige gekwalificeerde VE-beroepskrachten op de dag van het 

inspectiebezoek. Aanwezig waren twee beroepskrachten, een groepshulp en 10 kinderen. 
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Herstelaanbod: 

Toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om binnen 4 weken aantoonbaar te 

maken dat de beroepskracht over 3F taalniveau Lezen beschikt en zo de overtreding te herstellen. 

De beroepskracht heeft op 23 januari 2023 een 3F-taaltoets Lezen gedaan bij Mr. Dutch. Op 

woensdag 1 februari heeft houder het 3F-certificaat Lezen van de betreffende beroepskracht 

opgestuurd aan de toezichthouder. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, 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) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Inleiding 

Sinds 1 januari 2022 dient de houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie (VE) 

wordt aangeboden een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM-VE) in te zetten voor de verhoging 

van de kwaliteit van de VE. Houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan hoe de PBM-VE wordt 

ingezet. Er worden eisen gesteld aan de beroepskwalificatie van deze PBM-VE. 

Het minimaal aantal uur inzet van de PBM-VE per jaar per kindercentrum wordt bepaald door het 

aantal doelgroep-peuters dat op 1 januari van het betreffende jaar gebruik maakt van het 

kindercentrum te vermenigvuldigen met tien. 

  

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens dit inspectieonderzoek heeft de toezichthouder beoordeeld of aan de eisen betreffende de 

inzet van de PBM-VE is voldaan.  

  

Op dit kindercentrum wordt de PBM-VE ingezet voor coaching van de beroepskrachten en het 

werken aan het VE-beleid. De PBM-VE is ook de pedagogisch coach van deze locatie. Zij is 

regelmatig aanwezig op de locatie. Zij coacht de beroepskrachten op een systematische wijze, 

waarbij gebruik gemaakt (kan) worden van video-interactiebegeleiding. Daarnaast houdt zij zich 

bezig met het opstellen van beleid. Dit doet zij samen met haar drie collega's PBM binnen de 

Stichting Kinderspeelzaal. 
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De toezichthouder beoordeelt dat de taken van de PBM-VE overeenkomen met de beschrijving in 

het pedagogisch beleid. De inzet over 2022 voldoet aan het minimaal aantal uur zoals vastgelegd 

op 1 januari 2022.  

  

Houder heeft vastgelegd aan hoeveel doelgroeppeuters op 1 januari 2023 voorschoolse educatie 

wordt aangeboden op deze locatie. Hiermee is de minimale inzet aan uren PBM-VE voor 2023 op 

deze locatie bepaald.   

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Nieuwsbrieven 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Plaatsingsoverzicht 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidskader, versie 2021-2026) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiewerkplan, versie 2023) 

• Beleid voorschoolse educatie (VVE kwaliteitsbeleid 2023) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan Stichting kinderspeelzaal Delft 2023) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Pedagogisch coach en Video interactie 

begeleiding 2022 en 2023) 

• Vastlegging aantal geplaatste doelgroep-peuters per 1 januari 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Inleiding 

Iedereen die werkt of structureel aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet 

zich registreren in het Personenregister Kinderopvang (PRK). 

Dit kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

  

Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand 

strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang. De houder van 

het kindercentrum moet ervoor zorgen dat die personen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven 

en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie alvorens zij kunnen starten met hun 

werkzaamheden/aanwezig mogen zijn op het kindercentrum. 

  

  

Beoordeling door toezichthouder 

De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van de houder, de 

beroepskrachten en de groepshulp, die op de dag van het inspectiebezoek werkzaam waren op dit 

kindercentrum. 

  

De houder heeft er zorg voor gedragen dat alle beoordeelde werknemers voor aanvang van de 

werkzaamheden in het PRK zijn gekoppeld aan de organisatie waar het kindercentrum deel van uit 

maakt. 

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Opleidingseisen 

Inleiding 

Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht of als pedagogisch beleidsmedewerker/ 

coach moet men voldoen aan de kwalificatie-eisen uit de cao Kinderopvang. De kinderopvang-

organisatie kan er voor kiezen de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach te splitsen. In de 

cao zijn geen kwalificatie-eisen gesteld aan de specifieke (deel-)functie van beleidsmedewerker. 

Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand aan het functieprofiel voldoet.  

  

Beoordeling door toezichthouder 

De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op de op het moment van inspectie 

aanwezige medewerkers. 

  

Daarnaast is de beroepskwalificatie van de pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker VE 

beoordeeld.  

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 van 22 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-01-2023 

Peutercentrum Do-Re-Mi te Delft 

 

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

stagiaires 

Inleiding  

In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 

aanwezige kinderen. Dit wordt de beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 

kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal per groep ingezet moeten worden.  

  

Daarnaast staat in de Wko vermeld onder welke voorwaarden tijdelijk mag worden afgeweken van 

deze BKR en dat dit door de houder moet worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. 

  

Beoordeling door toezichthouder 

Toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek alleen de voorwaarde met betrekking tot het 

inzetten van voldoende beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen per 

stamgroep en hun leeftijd beoordeeld. 

  

Op basis van het aantal aanwezige kinderen en werkzame beroepskrachten constateert 

toezichthouder dat op de dag van het inspectiebezoek is voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseis. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Inleiding 

Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 

borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 

onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 

dagritme. 

Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het 

kind voorop te stellen. 

  

Beoordeling door toezichthouder 

Toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek de kwaliteitseis met betrekking tot de 

groepsindeling en groepsgrootte beoordeeld. 

  

Kindercentrum Do-Re-Mi heeft één stamgroep en biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 2 - 4 jaar.  

   

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

• Presentielijsten 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiewerkplan, versie 2023) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 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 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 

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 
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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 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) 

 

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) 

 

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 groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
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(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 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 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 inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

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 en gekoppeld aan de houder. 

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

 
 

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 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 : Peutercentrum Do-Re-Mi 

Website : http://www.kinderspeelzaal.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022354883 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

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

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderspeelzaal 

Adres houder : Burgemeestersrand 59 

Postcode en plaats : 2625 NV Delft 

Website : www.kinderspeelzaal.nl 

KvK nummer : 41145140 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 

Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  M.C.T. Lommelaars 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Delft 

Adres : Postbus 111 

Postcode en plaats : 2600 AC DELFT 
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Planning 

Datum inspectie : 13-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 02-02-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

Hartelijk dank voor de inspectie bij peutercentrum Do-Re-Mi in Delft. Wij zijn blij dat u heeft 

geconstateerd dat de kwaliteit van onze peuteropvang met VVE-programma op orde is. De 

medewerkers hebben laten zien dat de peuters zich op Do-Re-Mi fijn voelen, kunnen spelen en zich 

kunnen ontwikkelen. Een vaste collega is met zwangerschapsverlof en wij zijn trots op de nieuwe 

collega die haar plaats zo goed heeft ingevuld. In deze arbeidsmarkt is het moeilijk om 

medewerkers te vinden die de volledige kwalificatie hebben. Stichting Kinderspeelzaal is bereid om 

te investeren in haar medewerkers en daarom zal de nieuwe collega ook snel starten met haar 

VVE-scholing. 

Dat zij een onderdeel van haar 3F certificaat miste, hadden wij niet opgemerkt. U heeft ons 

daarvoor een herstelaanbod gedaan en de medewerker heeft direct haar 3F certificaat volledig 

kunnen maken. Dat er daardoor alsnog een advies tot handhaving wordt gegeven, verbaasde ons. 

Het enkele feit dat zij op de dag van inspectie dit certificaat miste, betekent namelijk niet dat zij de 

vaardigheid niet had. Dit is ook bewezen doordat zij haar certificaat direct heeft kunnen behalen. 

Wij verzoeken dan ook om dit onder de verzachtende omstandigheden te scharen. Wij zijn in elk 

geval trots op het team van Do-Re-Mi dat er dagelijks met zoveel liefde en betrokkenheid voor de 

kinderen en hun ouders is. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


