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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 onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 
In verband met de veranderingen die de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang met zich 
meebrengt, zijn hiernaast de items met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan en het beleid 
rond veiligheid en gezondheid beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Peuterspeelzaal Bruintje Beer bevindt zich in een klaslokaal van CBS de Regenboog in Leens. 
Deze locatie is onderdeel van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne en biedt plaats aan 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peutergroep opent zijn deuren elke 
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30-12.00 uur en er wordt gewerkt met een vaste 
beroepskrachten en vrijwilligers. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 20 november 2017. 
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 15 januari 2018 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden.  
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden betreffende de volgende documenten: 
- pedagogisch beleidsplan 
- pedagogisch werkplan 
  
Er zijn daarnaast tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 'pedagogisch klimaat' en 
'personeel en groepen'. 
  
De tekortkomingen zijn uitgewerkt bij de observaties en bevindingen. 
  
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
In de hoor- wederhoor periode is een opleidingsplan VVE aangeleverd door de 
locatieverantwoordelijke. 
Beoordeling hiervan zal in een volgend nader onderzoek volgen. 
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Bruintje Beer te Leens 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de algemene visie en werkwijze binnen 
Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne wordt beschreven, aangevuld met een pedagogisch 
werkplan voor de betreffende locatie. 
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch beleid en 
pedagogisch werkplan. Ten tijde van inspectie waren de nieuwe versies hiervan met de wijzigingen 
naar aanleiding van de Wet innovatie kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk nog niet op de locatie aanwezig. Op 12-01-2018 is het nieuwe pedagogisch 
beleid naar de toezichthouder gestuurd. 
  
Vervolgens heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het vermelden van de 
wijze van informeren over wie de mentor van het kind is en de wijze van begeleiden van 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. De aanvullingen zijn op 05-02-2018 naar de 
toezichthouder gestuurd. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet daarmee aan de wettelijke voorwaarden en de 
houder draagt er zorg voor dat er conform dit pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met 
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat: 
1. 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; 

2. 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; 

3. 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, en 

4. 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. 

Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het 
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”. 
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-
Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005): 
- Het waarborgen van emotionele veiligheid 
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie 
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen 
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Bruintje Beer te Leens 

  
Observatie pedagogische praktijk: 
 
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien: 
  
Emotionele veiligheid  
De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen. Ze laten merken dat ze de 
kinderen mogen; ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden 
bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; 
ieder kind krijgt een eerlijke behandeling; er is geen sprake van discriminatie of uitsluiten. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen. Zij helpen het kind om zelf 
tot een oplossing te komen. Beroepskrachten geven uitleg, stellen vragen en geven advies zodat 
de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen van een kind vergroot worden in deze en 
vergelijkbare situaties. 
  
Sociale competentie 
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. De beroepskrachten dragen actief bij aan een 
positieve groepssfeer door grapjes te maken, behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, 
aandacht en zorg voor individuele kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun 
medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk. Beroepskrachten hanteren de afspraken, 
regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden 
met de situatie; hun optreden sluit aan bij het gedrag en de behoeften van kinderen. 
  
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en 
dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Bruintje Beer (KDV) biedt voorschoolse educatie. Hierbij wordt gewerkt met een erkend VE 
programma: Doe meer met Bas. De voorschoolse educatie omvat per week ten minste 10 uur, 
daar de locatie op drie ochtenden 3,5 uur open is. 
  
Niet alle beroepskrachten zijn in het bezit van een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot 
voorschoolse educatie. 
Deze scholing dient in elk geval betrekking te hebben op de kennis en vaardigheden, genoemd in 
het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, en omvat ten minste 12 dagdelen. 
Dat is niet het geval. 
  
De houder heeft geen opleidingsplan dat tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en 
vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder 
geeft niet op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, geeft niet aan of en 
wanneer het plan wordt geëvalueerd en bijgesteld. 
  
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is 
gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de 
volgende kennis en vaardigheden: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden 
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie;  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie 
en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 
jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, genoemd in het tweede lid, 
onder a tot en met e, van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De 
houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens vrij spel, knutselactiviteit, liedje zingen) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 08-12-2017 en 01-02-2018) 
 Pedagogisch werkplan (versie januari 2018) 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Bruintje Beer te Leens 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij Bruintje Beer zijn beoordeeld. 
Niet alle beroepskrachten en vrijwilligers beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. Eén van de beroepskrachten is ingezet voordat haar verklaring omtrent gedrag is 
afgegeven. 
  
Er wordt niet voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden 
aanvangt. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Alle beroepskrachten werkzaam bij Bruintje Beer beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao kinderopvang en 
cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in één vaste stamgroep. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens vrij spel, knutselactiviteit, liedje zingen) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (ter plaatse beoordeeld) 
 Personeelsrooster (week 2 en 3) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en draagt er zorg voor dat er conform dit beleid wordt 
gehandeld. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat dit beleid samen met de beroepskrachten een continue proces is 
van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 
Hiernaast omvat het een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt 
dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties inzichtelijk zijn voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders. 
  
Middels een steekproef is beoordeeld of het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete 
beschrijving omvat van de voornaamste risico’s met grote gevolgen die de opvang van kinderen bij 
Bruintje Beer met zich mee brengt en welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te 
perken. 
Hiernaast is beoordeeld of het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin 
omvat van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen 
beperkt zijn. 
  
Tot slot draagt de houder er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijd ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens vrij spel, knutselactiviteit, liedje zingen) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (oktober 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (oktober 2017) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 08-12-2017 en 01-02-2018) 
 Pedagogisch werkplan (versie januari 2018) 
 Veiligheids- en Gezondheidsbeleid (11-12-2017) 
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Bruintje Beer te Leens 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie;  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met 
e, van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete 
en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan 
aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger moet voordat deze persoon zijn 
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 9 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het 
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat) 



 

14 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-01-2018 

Bruintje Beer te Leens 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bruintje Beer 
Vestigingsnummer KvK : 000026330032 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne 
Adres houder : Plantsoenstraat 4 
Postcode en plaats : 9967RE Eenrum 
Website : www.marnepeuters.nl 
KvK nummer : 02079088 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nathalie Kappen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : De Marne 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 9965ZG LEENS 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-02-2018 
Zienswijze houder : 28-02-2018 
Vaststelling inspectierapport : 01-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Er zijn 3 tekortkomingen gesignaleerd door de inspecteur. Graag maken we gebruik van de 
mogelijkheid hierop te reageren. 
 
* Een van de beroepskrachten is volgens de inspecteur niet in het bezit van een bewijs dat met 
gunstig gevolg scholing is afgerond, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. 
De desbetreffende beroepskracht is gekwalificeerd als peuterleidster en heeft daarnaast voor 
aanvang van haar werkzaamheden een e-module voorschoolse educatie gedaan. De GGD 
inspecteur die eind 2017 een inspectieronde bij ons heeft uitgevoerd heeft ons op het verkeerde 
been gezet t.a.v. de geldigheid van deze module. We hebben haar gevraagd op welke wijze we 
onze (nog aan te nemen medewerkers) zouden kunnen scholen t.a.v. VVE. Zij wees ons op deze 
e-module en heeft later per mail bevestigd dat de module zou voldoen aan de kwalificatie voor 
VVE leidster. Nu blijkt dat deze module sinds 1 januari 2018 niet meer voldoet. We zijn zeer 
ongelukkig met deze gang van zaken. Inmiddels hebben we een offerte aangevraagd en 
ontvangen m.b.t. scholing voor het gehele team gericht op een nieuw VVE programma. Hiermee 
zal ook de hier genoemde beroepskracht voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot VVE 
scholing. Het bestuur zal op korte termijn een besluit nemen over dit voorstel.. 
 
* Het opleidingsplan voldoet volgens de inspectie niet aan de eisen van een VVE locatie.  
Het opleidingsplan is inmiddels aangepast en opgestuurd naar de GGD. 
 
* Beroepskracht is ingezet voordat VOG is afgegeven.  
De beroepskracht is als extra (boventallige) leidster inderdaad twee dagen voordat haar VOG is 
afgegeven aanwezig geweest op de groep. Dit vanwege het zeer plotselinge vertrek van de 
peuterleidster op de peuterspeelzaal in Leens. Zij accepteerde een andere baan en is in goed 
overleg met onmiddellijke ingang gestopt met haar werkzaamheden in Leens. Om een goede 
overdracht te kunnen doen hebben we de beroepskracht gevraagd om te komen, ondanks het feit 
dat de VOG nog niet was afgegeven. Totaal waren er de bewuste ochtend (het gaat om de eerste 
ochtend na de kerstvakantie) 3 beroepskrachten aanwezig. 
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