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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. 

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

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

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang.  

 
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  
Op de laatste pagina's van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 
De locatie 

Kinderdagverblijf (KDV) De Kleine Braam is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

geregistreerd met 16 kindplaatsen en als aanbieder van Voorschoolse Educatie (VE). Er wordt 
peuteropvang geboden in 1 stamgroep aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De locatie 

bevindt zich in een gebouw waar tevens basisschool De Hasselbraam gevestigd is. De kinderen 
worden opgevangen in een eigen groepsruimte, met hoge ramen richting het speelplein, die tevens 

gebruikt wordt als speelzaal/gymzaal. De locatie is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08.30 uur tot 12.30 uur geopend en is tijdens vakanties gesloten. De peuteropvang is 

onderdeel van Stichting Allente opvang, een organisatie voor opvang en onderwijs in gemeente 

Dijk en Waard.   
 

Inspectiegeschiedenis 
 In augustus 2019 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Aan de getoetste 

voorwaarden werd voldaan waarna de locatie werd opgenomen in het LRK. 

 In november 2019 heeft een onaangekondigd onderzoek na registratie plaatsgevonden. Hierbij 
werd niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Tekortkomingen werden geconstateerd op 

voorwaarden binnen de items: Pedagogisch beleid, Stabiliteit van de opvang voor kinderen, 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid, Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en 

Informatie. Handhaving werd geadviseerd waarna gemeente Heerhugowaard een 
handhavingstraject heeft gestart. 

 In februari 2020 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden. De 

tekortkomingen op voorwaarden binnen de items Stabiliteit van de opvang voor kinderen, 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Informatie waren opgeheven. Aan deze 

getoetste voorwaarden werd voldaan. Tevens werd geconstateerd dat onvoldoende 
maatregelen waren getroffen om de geconstateerde overtredingen te verhelpen binnen de 

items Pedagogisch beleid en Veiligheids- en gezondheidsbeleid. De toezichthouder adviseerde 

voor deze laatst benoemde tekortkomingen handhaving. 
 Tijdens het nader onderzoek van oktober 2020, naar de tekortkomingen uit het nader 

onderzoek van februari 2020, constateerde de toezichthouder dat de tekortkomingen waren 
verholpen en aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. De uitvoering van dit nader 

onderzoek heeft langer op zich laten wachten in verband met de uitbraak van het Coronavirus. 
 Tijdens het jaarlijkse onderzoek van april 2021, werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Het onderzoek vond plaats tijdens de periode dat Nederland in lockdown was vanwege de 

Coronapandemie. Om die reden heeft ten behoeve van dit onderzoek geen locatiebezoek 
plaatsgevonden en heeft geen praktijkobservatie plaatsgevonden.   
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De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl  
 

Het onderzoek 
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 
nodige documenten ingezien en nagestuurd. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.    

 
Conclusie 

Niet aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op 
voorwaarden binnen de items: 

 Voorschoolse educatie  

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 
 

Op twee voorwaarden binnen het item Voorschoolse educatie heeft herstelaanbod plaatsgevonden 
waarmee, na het herstelaanbod alsnog aan deze voorwaarden is voldaan. 

 
Op twee voorwaarden binnen het item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang, zijn tekortkomingen geconstateerd die niet in aanmerking komen voor 

herstelaanbod. De toezichthouder adviseert voor deze twee voorwaarden handhaving.  
 

Zie voor een volledige onderbouwing van deze conclusie de inhoud van dit inspectierapport. 

Advies aan College van B&W 

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

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 
 

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

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

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

beleid. 

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

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 
Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de gehele organisatie en per 

opvangsoort. Daarnaast heeft zij voor de locatie een specifiek pedagogisch werkplan opgesteld. 
Hierin staat de vertaalslag van de overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang 

 
De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 

teamoverleggen en feedback van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de 
locatieverantwoordelijke. De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt 

conform het pedagogisch beleidsplan. 
 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang. Hierbij 

dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden en 
zorgen dat:  

 
 Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen 

 Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving  
 Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden 
 Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij 
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Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 
‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  
 

De observatie heeft plaatsgevonden in de ochtend tijdens een moment van vrij spel, een eet- en 
drinkmoment, een opruimmoment en een gymnastiek activiteit. 

 

Indicator:  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.  
 

Praktijkvoorbeeld:  

Wanneer een beroepskracht, met een kind aan haar hand, de groepsruimte uitloopt om wat op te 
halen loopt een ander kind achter haar aan. De beroepskracht zegt: ''Ik ben zo terug, ik ga alleen 

even wat ophalen!'' ''Ok,'' zegt het kind en gaat weer verder met spelen. 
Een ander kind is aan het wennen en blijft, nadat de beroepskrachten hebben gezegd dat ze 

gezamenlijk gaan opruimen, doorspelen. Eén van de beroepskrachten loopt naar het kind toe, gaat 
door haar knieën en zegt: ''We gaan opruimen, handen wassen en dan in de kring een verjaardag 

vieren, ga je mee?'' Het kind knikt en de beroepskracht neemt het kind aan de hand met haar mee 

om op te ruimen. 
 

Indicator:  
Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 

biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene situaties, 

uitloop van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van kinderen.  
 

Praktijkvoorbeeld:  
Wanneer tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de verjaardag op een andere dag gevierd gaat 

worden, overleggen de beroepskrachten onderling, welke activiteit ervoor in de plaats kan komen. 
Ze besluiten een extra vrij spel moment in te lassen. Wanneer de kinderen hun aandacht voor het 

vrij spel moment dreigen te verliezen stelt een beroepskracht voor om een yogales te doen. In een 

deel van de groepsruimte liggen gymnastiek matten waar een activiteit gedaan kan worden. De 
lichten gaan uit en de kinderen worden uitgenodigd om op de matten plaats te nemen. Het digitale 

schoolbord wordt gestart en de kinderen volgen samen met de beroepskrachten het 
bewegingsprogramma wat zich in Australië afspeelt en doen zichtbaar enthousiast mee.  

De beroepskrachten zeggen en doen voor: ''Op je knieën, op je rug, benen over elkaar, knieën 

omhoog en rol maar om want je bent een koala en daarna springen als een kangoeroe, spring 
maar op je allerhoogst!'' ''Goed gedaan hoor!'' ''Nu gaan we verder naar het aquarium, zwemmen 

als een vis'' zeggen de beroepskrachten. 
 

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.  

 
Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
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Voorschoolse educatie 

Onder voorschoolse educatie (VE) wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat 

gericht is op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het programma uit zich middels een gestructureerd 

dagprogramma dat zichtbaar is in de praktijk. 
 

Op dit KDV wordt (op de peutergroep) VE geboden middels het programma Startblokken. De groep 

bestaat uit maximaal 16 kinderen en ten minste 1 beroepskracht per 8 kinderen. De houder 
beschikt over beroepskrachten die voldoen aan de opleidingseisen en kwalificaties voor de  

3F- taaleis. 
 

Op dit KDV wordt (op de peutergroep) VE geboden middels het programma Startblokken. De groep 

bestaat uit maximaal 16 kinderen en ten minste 1 beroepskracht per 8 kinderen. Op het KDV 
worden  beroepskrachten ingezet die voldoen aan de opleidingseisen en kwalificaties voor de  

3F- taaleis. 
 

 Deze visie te herkennen is in het aanbod van activiteiten 
 Het aanbod van VE hierop wordt afgestemd 

 Ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 

 De inrichting van de ruimte waarin VE wordt verzorgd 
 Materiaal voor VE beschikbaar wordt gesteld 

 Vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie 
 Een zorgvuldige overgang plaatsvindt van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 

 Het aanbod VE zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud 

wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen 
 De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan de visie op VE beschreven. 

 
Tijdens het inspectiebezoek is onderstaande praktijksituatie naar voren gekomen, dat overeenkomt 

met de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan: 
 

Citaat Beleid Voorschoolse Educatie: 

Motorische ontwikkeling  
De kinderen ontwikkelen de grove– en fijne motorische vaardigheden door onder andere vrij spel, 

bouwen, knutselen, spelen op de binnenspeeltoestellen, maar ook door het dagelijks handelen als 
opruimen.  

 

Praktijkvoorbeeld: 
In het kader van de kinderen te laten wennen aan het ritme van de basisschool, de vaardigheden 

die daar  vereist zijn en het continurooster, krijgen de kinderen om 12 uur een boterham en wat te 
drinken. 

De kinderen worden gestimuleerd om zelf hun broodtrommel en drinken uit hun tas te halen, zelf 

te proberen hun trommel en beker open te doen en na de boterham ook de spullen op te ruimen 
en in hun tas te stoppen. 

 
VE beleid 

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken tijdens het houdergesprek op 28 februari 2022, 
waarna documenten met betrekking tot VE zijn ontvangen, hebben de toezichthouders na 

beoordeling geconstateerd dat niet aan alle gestelde eisen werd voldaan. Naar aanleiding hiervan is 

meerdere malen telefonisch- en per e-mail contact geweest met de regiomanager en VE trainers. 
 

Op verzoek van de houder heeft een gesprek plaatsgevonden met de VE trainers en de 
toezichthouders om het VE beleid binnen de organisatie te bespreken en de voorwaarden 

hieromtrent nader toe te lichten.  

 
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of aan alle gestelde VE eisen wordt voldaan.  
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Ten aanzien van de beschrijving in het pedagogisch beleid over de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de verplichting tot de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE en op welke 

wijze daarmee de kwaliteit van de VE wordt bevorderd, constateert de toezichthouder dat dit niet 
staat beschreven in de beleidsstukken. De toezichthouder heeft de locatieverantwoordelijke een 

herstelaanbod hierop gedaan waar de locatieverantwoordelijke gebruik van heeft gemaakt. Binnen 
de herstelperiode die is aangeboden heeft de locatieverantwoordelijke het aangepaste pedagogisch 

beleid toegestuurd, welke nu voldoet aan de gestelde eisen. 

 
Ten aanzien van het opleidingsplan constateert de toezichthouder, na beoordeling dat de wijze 

waarop de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie wordt onderhouden niet 

concreet en toetsbaar staat beschreven. Hierin ontbreekt een beschrijving van de 5 punten zoals 

opgenomen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. De toezichthouder 
heeft een herstelaanbod hierop gedaan waar gebruik van is gemaakt. Binnen de herstelperiode is 

een aangepast opleidingsplan opgestuurd naar de toezichthouder waaruit blijkt dat het 
opleidingsplan nu aan de eisen voldoet. 
 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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, 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) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Vanaf 1 januari 2022 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE opgenomen in het 

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

De houder draagt er zorg voor dat een pedagogisch beleidsmedewerker is ingezet op deze 

opvanglocatie ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van VE. Hierbij is tevens de 
implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot VE of het uitvoeren van coaching van 

beroepskrachten VE in de praktijk terug te zien. 
 

De houder heeft op 1 januari 2022 vastgelegd hoeveel kinderen met een VE indicatie op deze 
opvanglocatie worden opgevangen. 

 

De houder heeft doormiddel van een rekentool een minimaal aantal uren inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker VE, op 1 januari 2022 vastgesteld. 

 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (IKC directeur) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 

 Website (www.allente.nl) 
 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch werkplan (VGB De Kleine Braam, 2022) 
 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (aangepast ontvangen op 3 mei 2022) 
 Aangepast Beleid VVE doelgroepkinderen, ontvangen op 3 maart 2022 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogisch werkplan Peuteropvang 
 

Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

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

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

aantal kinderen en hun leeftijd. 
 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Gebleken is dat twee personen die structureel werkzaam zijn op de locatie zijn ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld met de houder. 
 

Tijdens het inspectiebezoek constateert de toezichthouder tevens tekortkomingen.  

Tenminste 5 personen die werkzaam zijn op het IKC, waarbinnen de peuteropvang gevestigd is, 
zijn niet ingeschreven in het PRK en gekoppeld met de houder. Het betreft personen waar 

veelvuldig mee wordt samengewerkt, die dagelijks structureel werkzaam zijn op de locatie en 
personen die vanuit hun functie toegang hebben tot informatie over de kinderen. Het betreft 

leerkrachten en de conciërge, die tijdens het inspectiebezoek ook aanwezig is in de groepsruimte. 

De toezichthouder bespreekt de constatering met de locatieverantwoordelijke. Tijdens het gesprek 
geeft de locatieverantwoordelijke aan dat zij ten aanzien van betrokken personen zorg zal dragen 

dat inschrijving in het PRK en koppeling met de houder plaatsvindt. 
 

Conclusie 
Personen die structureel werkzaam zijn op de locatie zijn niet ingeschreven in het PRK en niet 

gekoppeld met de houder. Tevens zijn deze personen hun werkzaamheden op de locatie gestart 

voordat koppeling met de houder heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt niet voldaan aan de 
gestelde eis. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
 

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

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 

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

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 
De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches zijn beoordeeld.  

 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit 

de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 
 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 
de stamgroep is conform de voorwaarden. 

 

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 12 kinderen van 2 tot 4 jaar  
met 2 beroepskrachten. 

 
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Sinds 1 januari 2019 dient een houder een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch 

coach in te zetten ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van pedagogische 
beleidsvoornemens en het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden. Deze taken kunnen in één functie verenigd zijn. 
 

De in te zetten uren zijn afhankelijk van het aantal kindercentra en fte beroepskrachten en zijn 

vastgelegd in rekenregels. Door middel van een rekentool kan een verdeling worden bepaald. 
 

De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches schriftelijk vastgelegd.  
 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

KDV peuteropvang De Kleine Braam biedt opvang aan maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar  

in 1 stamgroep. 
 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (IKC directeur) 
 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Personenregister Kinderopvang (tijdens inspectiebezoek) 

 Website (www.allente.nl) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
 Presentielijsten (periode 1 april tot en met 14 april 2022) 

 Personeelsrooster (periode 1 april tot en met 14 april 2022) 
 Pedagogisch werkplan (VGB De Kleine Braam, 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 

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/of besproken is. 
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het geheel aan protocollen, huisregels, werk- en 

gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen. 
 

De houder heeft voor deze locatie het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 
vastgelegd. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij actief betrokken worden bij het 

opstellen, evalueren en actualiseren van het beleid. 

 
De toezichthouder heeft bij de beroepskrachten navraag gedaan over de onderwerpen veiligheid in 

de groepsruimte, tijdens het buitenspelen, het gebruik van het veiligheidskoord, de hygiëne tijdens 
het verschonen, handhygiëne en het gebruik van de wastafel in de groepsruimte. De 

toezichthouder heeft uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties opgemaakt dat 

gehandeld wordt volgens het opgestelde beleid. 
 

In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
 

Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat tijdens de opvang en per opvangsoort 
altijd een volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geldt voor professionals onder 
andere werkzaam in de sector kinderopvang. 

 

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die afgeleid is 
van een landelijke format en toegeschreven is naar de eigen organisatie. Hierin is stapsgewijs 

aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan aan de 
hand van een stappenplan met afwegingskader, verantwoordelijkheidstoedeling en een sociale 

kaart. 
 

De houder handelt indien, een dergelijke situatie zich voordoet, overeenkomstig de wettelijke 

meldplicht.  
 

Uit de gesprekken met beroepskrachten is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat de 
beroepskrachten op de hoogte zijn van het stappenplan, het afwegingskader en de functie van de 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 

 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (IKC directeur) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 

 EHBO certifica(a)t(en) 
 Website (www.allente.nl) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 
 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de  kinderen om te spelen. 

 

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

Eisen aan ruimtes 

Per kind dient minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte en minimaal 3,0 m² buitenspeelruimte 

beschikbaar te zijn welke passend is ingericht. De locatie heeft de beschikking over de volgende 

ruimtes: 
 

De locatie heeft de beschikking over een groepsruimte van 87,5 m² 
 

De binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal 
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zo is er onder andere: een huishoek, een bouwhoek, 

laag meubilair, knutselmateriaal en constructiemateriaal. De groepsruimte betreft de gymzaal van 

de basisschool. Gedurende de opvanguren is deze ruimte beschikbaar en ingericht voor de opvang 
van peuters. Het meubilair is verrijdbaar. Op het moment dat de school, op andere momenten, 

gebruik maakt van de ruimte, kunnen de spullen weggereden en achter een scherm gezet worden. 
De gymnastiek materialen zijn in een kast opgeborgen.   

 

De aangrenzende buitenruimte betreft het schoolplein van de basisschool en is via de gang van de 
school bereikbaar. De buitenruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming 

met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zo is er onder andere een zandbak, 
een klimtoren en divers los spelmateriaal. De peutergroep speelt op vaste tijden buiten. Om de 

doorgaande lijn met school te bevorderen spelen de kleuters op die momenten ook buiten. Het 
schoolplein is ruim genoeg voor de opvang van beide groepen. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (IKC directeur) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Plattegrond (tijdens voorgaande inspecties ontvangen en op locatie beoordeeld) 

 Pedagogisch werkplan (VGB De Kleine Braam, 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum draagt er 
zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1 .49  lid 1  en 2  en 1 .50 lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 1  Bes luit k waliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 2  onder a Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling 
van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het 
basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze 
waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school 
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het 
kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden 
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 2  onder b Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de 
verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop 
aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 2  onder c  Bes luit 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 Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen 
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 2  onder e Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de 
organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.  
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 3  onder b Bes lui t kwaliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien 
van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 3  onder c  Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij 
hierbij worden begeleid. 
(art 1 .50  lid 2  Wet kinderopvang; art 3  lid 3  onder d Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een kindercentrum er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van 
kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van 
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve 
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds 
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden 
worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te 
bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde 
waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve 
participatie in de maatschappij. 
(art 1 .49  lid 1  en 2  en 1 .50 lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 2  Bes luit kwaliteit kinderopvang ) 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch 
beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de 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 Bes luit 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  Bes luit bas isvoorwaarden 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 Bes luit bas isvoorwaarden 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 Bes luit 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  Bes luit 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 Bes luit 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 Bes luit bas isvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 Bes luit 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 Bes luit 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  Bes luit bas isvoorwaarden 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  Bes luit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 
 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.  
(art 1 .50b en 1 .60c lid 1  Wet kinderopvang; art 3  lid 1  en 3  Bes luit bas isvoorwaarden kwal iteit voorschoolse educatie) 
 
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1 .50b Wet kinderopvang; art 3  lid 2  Bes luit 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  Bes luit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse edu catie; 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 Bes luit bas isvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 
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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 Bes luit 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 Bes luit 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  Bes luit bas isvoorwaarden 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  Bes luit bas isvoorwaarden 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  Bes luit bas isvoorwaarden 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  Bes luit  bas isvoorwaarden 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  Bes luit bas isvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de participerende ouder; 
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens 
opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een 
kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren 
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen 
die worden opgevangen; 
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun 
hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op 
het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1 .50  lid 3  Wet kinderopvang) 
 
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister 
kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1 .48d lid 3  en 1 .50 lid 4  Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 
cao Kinderopvang. 
(art 1 .50  lid 1  en 2  en 1 .60c lid 2  Wet kinderopvang; art 6  lid 1 , 2  en 19a Bes luit 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  Bes luit 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  Bes luit 

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  Bes luit 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  Bes luit kwaliteit kinderopvang ) 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. De 
maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
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 Bes luit kwaliteit kinderopvang ) 
 
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  Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per 
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte 
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste 
vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder. 
(art 1 .50  lid 1  en 2  en 1 .60c lid 2  Wet kinderopvang; art 9  lid 5  en 19a Besluit kwaliteit kinderopva ng) 
 
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  Bes luit kwaliteit kinderopvang ) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1 .49  lid 1  en 1 .50 lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 4  lid 1  Bes luit 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  Bes lui t 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 Bes luit kwaliteit kinderopvang ) 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van 
kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1 .49  lid 1 , 1 .50  lid 1  en 2  en 1 .60c lid 1  Wet kinderopvang; art 4  lid 3  onder b Bes luit 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 genomen, teneinde deze voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te 
perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
De houder 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  Bes luit 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  Bes luit 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 Bes luit kwaliteit kinderopvang ) 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze 
waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het 
afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-
kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1 .49  lid 1 , 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  Bes luit 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  Bes luit kwaliteit kinderopvang; art 8  Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt 
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er 
redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk 
geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen of sprake is van 
dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een 
melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van het 
stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en 
vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk 
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1 .51a lid 1 , 2 , 3  en 5  en 1 .60c lid 1  Wet kinderopvang; art 5  lid 1  Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de 
volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1 .51a lid 1 , 2 , 3  en 5  Wet kinderopvang; art 5  lid 1  onder a en 2  Bes luit kwaliteit kinderopvang) 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1 .51a lid 4  Wet kinderopvang) 
 
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij onverwijld in 
overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is geworden dat een bij de 
onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden 
kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich 
schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een 
opsporingsambtenaar en stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1 .51b lid 1 , 2  en 5  en 1 .60c  lid 1  Wet kinderopvang) 
 
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het een 
bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ander ten behoeve van die 
houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of 
mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze 
persoon de houder daarvan onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet 
worden gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1 .51b lid 3 , 4  en 5  en 1 .60c  lid 1  Wet kinderopvang) 
 
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij 
de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is zich 
mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder geboden kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1 .51c Wet kinderopvang) 
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Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, 
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1 .50  lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 10  lid 1  Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten 
minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten 
ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het 
kindercentrum toebedeeld. 
(art 1 .50  lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 10  lid 2  Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig 
kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. 
Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, 
maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 
(art 1 .50  lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 10  lid 3  Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige 
kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1 .50  lid 1  en 2  Wet kinderopvang; art 10  lid 4  Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuteropvang De Kleine Braam 

Website : http://www.kinderopvanglangedijk.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs 
houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan 
onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het 
Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 
lid 6 Wet kinderopvang). 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Allente opvang 

Adres houder : Bogert 2 

Postcode en plaats : 1721 PH Broek op Langedijk 

Website : www.allente.nl 

KvK nummer : 41240527 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw P. Leter  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dijk en Waard 

Adres : Postbus 390 

Postcode en plaats : 1700 AJ Heerhugowaard 

Planning 
Datum inspectie : 14-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2022 

Zienswijze houder : 30-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 31-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 01-06-2022 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-04-2022 

Peuteropvang De Kleine Braam te Heerhugowaard 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 
Heerhugowaard, 30-05-2022 

  

Beste Inspecteur, 
  

Op 14 april heeft u een bezoek gebracht aan onze locatie De Kleine Braam te Heerhugowaard. 
  

De medewerkers hebben uw bezoek als prettig en opbouwend ervaren. Uw feedback op uw bezoek, 

via het nagesprek en dit rapport, kwamen overeen met de ervaringen die dag. 
In het inspectierapport is terug te lezen dat wij een kleine handeling hebben moeten verrichten 

door de conciërge van school, de IKC directeur en de 3 leerkrachten van de kleutergroepen in te 
schrijven in het personenregister van de kinderopvang. Dit hebben wij uiteraard meteen 

uitgevoerd, deze personen waren al in het bezit van een VOG en zijn nu ook ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang. Verder zijn er in het rapport een aantal voorbeelden genoemd van 

de pedagogische kwaliteit op de groep. Dit zegt wat over de kwaliteit en het welbevinden van de 

kinderen en hier zijn wij meer dan trots op! 
  

Met vriendelijke groeten 
  

De IKC directeur 
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