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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.
De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.
Bij
•
•
•
•

deze inspectie is het volgende onderzocht:
pedagogisch klimaat;
eisen aan het personeel;
aantal beroepskrachten;
stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagopvang Agrarische Kinderopvang Reggekrummel (KDV) en de inspectiegeschiedenis,
volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over kinderdagopvang Agrarische Kinderopvang Reggekrummel (KDV)
Deze locatie is onderdeel van de overkoepelende organisatie Agrarische Kinderopvang
Reggekrummel die meerdere kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland. Het
kindercentrum bevindt zich in Giethmen. Naast dagopvang wordt er op deze locatie ook
buitenschoolse opvang geboden.
Kinderdagopvang Agrarische Kinderopvang Reggekrummel (KDV) staat in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 32 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
•
23-06-2020 onderzoek voor registratie; de GGD heeft de gemeente Hardenberg positief
geadviseerd over opname in het LRK.
•
24-09-2020 onderzoek na registratie; alle getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de
Wet kinderopvang.
•
01-06-2021 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Met betrekking tot het opleidingsplan voorschoolse educatie is niet voldaan aan de voorwaarden.
De overige getoetste voorwaarden voldoen na herstelaanbod m.b.t. het pedagogisch beleid en 3F
aan de eisen uit de Wet kinderopvang.
In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht.

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
Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie
geldende beleid staat. De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld.
Doormiddel van teamvergaderingen. De houder heeft een jaarplanning gemaakt. In de
jaarplanning komen verschillende onderwerpen aan bod. Tijdens de teamvergaderingen worden er
steeds onderdelen van het pedagogisch beleid besproken.
Inhoudelijk is het beleid tijdens dit risicogestuurde onderzoek niet beoordeeld.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen dat,
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van een observatie
die op donderdagochtend 19 mei 2022 heeft plaatsgevonden.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke
voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk.
Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observatie staat hieronder
beschreven:
Emotionele veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
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Indicator uit het Veldinstrument:
‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen’.
Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:
De beroepskracht kent ieder kind in de groep; ze kent hen bij naam en weet persoonlijke
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt.
De beroepskracht vertelt dat een kind het moeilijk vindt om op de groep te zijn en dat het kind
daarom een pop bij zich houdt. De kinderen zitten aan tafel en het kind geeft de pop een fles en
benoemt dit naar de andere kinderen. De beroepskracht loopt naar het kind toe en gaat in gesprek
met het kind. De beroepskracht legt aan het kind uit dat hij de pop tijdelijk weg mag leggen omdat
ze fruit gaan eten en dat hij na het fruit eten de pop weer mag pakken. Het kind legt de pop weg,
maar wel binnen handbereik. Het kind gaat vervolgens fruit eten en wat drinken. Nadat het kind
klaar is met fruit eten pakt het kind de pop weer en geeft de pop opnieuw een fles.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Indicator uit het Veldinstrument:
‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting’.
Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:
Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
De kinderen gaan naar buiten. In de buitenruimte is er o.a. de mogelijkheid om een trekker of een
fiets te pakken of in de zandbak te spelen. Een kind gaat op een trekker met voorlader zitten. Er
komt vervolgens een kind aangelopen en doet zand in de voorlader. De twee kinderen gaan in
gesprek met elkaar over hoe vol de voorlader moet. Er komen andere kinderen kijken hoe het zand
in de voorlader wordt gedaan. Ondertussen wisselen de kinderen van beurt wie er op de trekker
mag zitten. Wanneer er een kind mee wil doen, dan wordt dit geaccepteerd door de andere
kinderen.
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat 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.
Indicator uit het Veldinstrument:
‘De kinderen zijn deel van de groep’.
Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij organisatorische taken, zoals opruimen en
dingen klaar zetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering als
zij zich actief betrokken en verantwoordelijke tonen.
De beroepskracht geeft aan de kinderen aan dat ze gaan opruimen. De kinderen ruimen het
spelmateriaal op. De beroepskracht biedt ondersteuning aan de kinderen. Nadat al het
spelmateriaal is opgeruimd gaan de kinderen naar buiten.
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Overdracht van normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Indicator uit het Veldinstrument:
‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'.
Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze.
De kinderen zitten aan tafel voor een eetmoment. Een kind zegt: "Ik wil appel". De beroepskracht
zegt vervolgens "Mag ik appel?". Het kind herhaalt de woorden van de beroepskracht. De
beroepskracht geeft het kind een compliment en pakt het bord met fruit. Het kind pakt een stuk
appel van het bord en begint te eten.
De afspraak is als het mooi weer is en de zon buiten schijnt, dat de kinderen worden ingesmeerd
met zonnebrand. De kinderen gaan met de trap naar beneden en worden vervolgens door de
beroepskracht ingesmeerd. De kinderen kennen de afspraak hierover.
Voorschoolse educatie
Het kindercentrum biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie aan.
Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft bijna alle voorwaarden concreet en toetsbaar beschreven in het pedagogisch
beleidsplan en het locatie werkplan.
Onderstaande voorwaarden staan niet concreet beschreven:
•
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
•
de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de
wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld;
•
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.
De toezichthouder heeft op 31 mei 2022 de houder een herstelaanbod gedaan om bovenstaande
overtredingen te herstellen. De houder heeft tot 28 juni 2022 de tijd om het beleid te wijzigen
waardoor er wordt voldaan aan de eisen uit de Wet kinderopvang.
Op 27 juni 2022 heeft de toezichthouder het aangepaste pedagogisch werkplan ontvangen. Hieruit
blijkt dat bovenstaande punten concreet staan beschreven. De overtredingen zijn hersteld, er
wordt voldaan aan de voorwaarden.
Voorschoolse educatie in de praktijk
Uit de observatie blijkt dat de houder uitvoering geeft aan de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie. Op alle aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie is toegezien,
de observatie staat hieronder beschreven:
Ontwikkelingsstimulering: Er wordt gewerkt met de VE-methode Uk en Puk. De toezichthouder
heeft een activiteitenplanning gezien, daarnaast wordt er actief gebruik gemaakt van activiteiten
uit de themamap van Uk en Puk. Er wordt gewerkt met het thema "Eetsmakelijk". De
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beroepskracht VE licht toe hoe de ontwikkeling van de doelgroep-peuters wordt verwerkt in de
activiteiten.
Volgen ontwikkeling: De toezichthouder heeft de observatielijsten ingezien. Er wordt gewerkt met
het observatiesysteem KIJK!. De beroepskracht VE vertelt wanneer de observaties worden
ingevuld. Voor de doelgroep-peuters wordt er gewerkt met een ontwikkelplan. De toezichthouder
heeft een ontwikkelplan ingezien. De beroepskracht VE kan benoemen hoe de observatie van een
doelgroep-peuter wordt meegenomen in het aanbod VE.
Ouderbetrokkenheid: De beroepskracht VE licht toe dat jaarlijks de observaties wordt besproken.
Er wordt geprobeerd om een ouderavond te organiseren om de visie van het kinderdagverblijf over
te brengen aan ouders. Elke 6 weken krijgen ouders een nieuwsbrief met informatie over de
locatie. Hierin staat beschreven welke woorden en boeken centraal staan tijdens het thema.
Daarnaast staat een er aantal activiteiten rondom het thema beschreven.
Passende ruimte: Er wordt gewerkt met viertal speelhoeken. Deze hoeken zijn minimaal ingericht.
De beroepskracht VE vertelt dat er spelmateriaal is besteld en dat dit nog niet geleverd is. Er is
o.a. een leeshoek, huishoek, bouwhoek/autohoek en poppenhuis. Op de groep is het thema
'Eetsmakelijk' niet zichtbaar. De beroepskracht VE vertelt dat er met dagritmekaarten worden
gewerkt. Deze hangen niet zichtbaar op de groep. De dagritmekaarten liggen in de kast.
De houder en de beroepskracht VE geven aan dat ze nog zoekende zijn over hoe zij de
dagritmekaarten gaan ophangen en de themahoek en/of thematafel vorm te geven. De
peutergroep is recentelijk naar een andere ruimte verhuisd.
Overgang naar school: De beroepskracht VE vertelt dat de houder korte lijnen heeft met de
basisschool de Nieuwebrug, maar er wordt niet inhoudelijk aangesloten bij de school. Momenteel
vinden er nog geen warme overdrachten plaats, omdat de locatie sinds kort geregistreerd staat als
VE-locatie. Wanneer er een doelgroep-peuter naar de basisschool zal er een warme overdracht
plaatsvinden indien ouders hiermee akkoord gaan.
Uren VE: De beroepskracht VE vertelt dat de peutergroep op maandag, dinsdag en donderdag van
07:30 - 13:00 uur geopend is voor VE.
De houder evalueert de uitvoering van de VE onderdelen jaarlijks en stelt het plan, zo nodig, bij.
Tijdens het onderzoek is onder andere aan de volgende wettelijke eisen voldaan:
•
De voorschoolse educatie omvat vanaf de dag dat een kind tweeëneenhalf jaar oud wordt in
anderhalf jaar ten minste 960 uur activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
•
Er wordt per 8 kinderen (2 - 4 jaar) één beroepskracht VE ingezet. De groep bestaat uit ten
hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
•
De beroepskrachten VE zijn in het bezit van een getuigschrift van een opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
•
De beroepskrachten VE bezitten een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond
specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voorschoolse educatieprogramma’s.
•
Voor de VE 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.
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Tijdens het onderzoek is aan de volgende wettelijke eisen niet voldaan:
•
De beroepskrachten VE beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De beroepskracht VE die op de groep stond tijdens de inspectie, heeft geen aantoonbaar bewijs dat
zij niveau 3F beheerst op het onderdeel Lezen en Luisteren. De houder voldoet niet aan de eis
omtrent 3F taalniveau.
De toezichthouder heeft op 31 mei 2022 de houder een herstelaanbod gedaan van vier weken om
bovenstaande overtredingen te herstellen. De toezichthouder heeft maandagochtend 4 juli 2022
opnieuw een bezoek gebracht aan de locatie. Op het moment van het bezoek staat er een
beroepskracht VE die beheerst aantoonbaar ten minste 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen. De overtreding is hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarde.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld waarin niet tot uitdrukking komt op welke wijze de
kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie) van de beroepskracht VE worden onderhouden. De houder geeft aan dat twee
beroepskrachten VE dit jaar de cursus VE aangeboden krijgen. Ook staan de basisvoorwaarden die
genoemd staan in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie niet beschreven in
het opleidingsplan.
De toezichthouder heeft op 31 mei 2022 de houder een herstelaanbod gedaan om bovenstaande
overtreding te herstellen. De houder heeft tot 28 juni 2022 de tijd om het opleidingsplan te
wijzigen waardoor er wordt voldaan aan de eisen uit de Wet kinderopvang.
Op 27 juni 2022 heeft de toezichthouder het aangepaste opleidingsplan ontvangen. Hieruit blijkt
dat bovenstaande punt niet concreet staat beschreven. In het opleidingsplan komt niet tot
uitdrukking op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht VE worden onderhouden.
De overtreding is hiermee niet hersteld, er wordt niet voldaan aan de voorwaarde.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na
herstelaanbod, niet is voldaan:
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)

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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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 de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
Inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) voorschoolse educatie (VE)
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de
voorschoolse educatie. De houder heeft er voor gekozen om de pedagogisch beleidsmedewerker VE
op deze locatie in te zetten op beleidstaken en coaching van de beroepskrachten VE.
De houder vertelt dat de focus ligt om de speelhoeken uitdagender te maken voor de kinderen. De
houder legt uit wat de plannen zijn. Daarnaast krijgen de beroepskracht VE individuele coaching op
voorschoolse educatie.
Ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE
De houder heeft het aantal doelgroep-peuters vastgelegd in het pedagogisch werkplan van de
locatie. Hieruit blijkt dat er op peildatum 1 januari 2022 3 doelgroep-peuters gebruik maakten van
het VE aanbod.
De houder heeft de minimale ureninzet van de pbm-er VE bepaalt aan de hand van de volgende
formule: (aantal doelgroep-peuters x 10 uur).
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn deels conform de Wet
kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
Website
Diploma/kwalificatie beroepskrachten (steekproef)
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•
•
•
•

Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (steekproef)
Pedagogisch beleidsplan (maart 2022)
Certificaten voorschoolse educatie (steekproef)
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2022)
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Personeel en groepen

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten en stagiairs, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een
geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder
binnen het Personen Register Kinderopvang (PRK).
Opleidingseisen
Opleidingseisen beroepskrachten
De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, beschikken over een
passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.
Opleidingseisen pedagogisch coach/ beleidsmedewerker
De pedagogisch coach/beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende
kwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het minimumaantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen is conform de Wet kinderopvang.
Op het moment van de inspectie zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit:
Groep
Kinderdagverblijfgroep
Peutergroep

0 jr
3
-

1 jr
4
-

2 jr
2
-

2 - 3 jr
7

Aantal beroepskrachten
9/2 + stagiaire
7/1 + bbl'er

Inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Het aantal beroepskrachten in opleiding en stagiairs omvat maximaal een derde deel van het totale
minimum aantal beroepskrachten dat op het kindercentrum wordt ingezet. Hierbij wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin de beroepskrachten in opleiding en stagiairs verkeren.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er wordt gewerkt met één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Op de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend wordt de groep gesplitst in de leeftijd 0 - 2 jaar
en 2 - 4 jaar. De kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar gaan naar een groepsruimte boven. Deze
groepsruimte wordt in de middag gebruikt voor de buitenschoolse opvang. De locatie vangt
dagelijks niet meer dan 16 kinderen op.
Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Personenregister Kinderopvang (steekproef)
Landelijk Register Kinderopvang (steekproef)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten (steekproef)
Pedagogisch beleidsplan (maart 2022)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Voorschoolse educatie
De 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)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
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ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens
met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat
jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur.
Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid
1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs)
De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Agrarische Kinderopvang Reggekrummel

Website

: http://www.reggekrummel.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000044997078

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

: Reggekrummel CV

Adres houder

: Oude Hammerweg 5

Postcode en plaats

: 8147 RK Giethmen

KvK nummer

: 77286952

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD IJsselland

Adres

: Postbus 1453

Postcode en plaats

: 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer

: 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door

: A. Vredenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ommen

Adres

: Postbus 100

Postcode en plaats

: 7730 AC OMMEN
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Planning
Datum inspectie

: 19-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 12-07-2022

Zienswijze houder

: 25-07-2022

Vaststelling inspectierapport

: 25-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 26-07-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 26-07-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 09-08-2022

20 van 21
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-05-2022
Agrarische Kinderopvang Reggekrummel te Giethmen

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

In het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt genoemd dat elke VE locatie
een opleidingsplan vaststelt, dat tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden
van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. Op de locatie wordt op concrete
en toetsbare wijze uitvoering gegeven aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt
het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
In het opleidingsplan Hoofdstuk 5 van onze locatie wordt aangegeven welke trainingen/opleidingen
gepland staan voor het komende jaar, en voor welke beroepskracht VE deze is bedoeld en wat het
doel van de training/ opleiding is. Hiermee geven we inzicht in de wijze waarop de PM’er op de VE
groep kennis en vaardigheden opdoet en onderhoudt.
Wij zijn dit jaar gestart als VE locatie. Begin dit jaar waren 2 PM’ers nog in training VE. Het jaarlijks
evalueren en bijstellen van het opleidingsplan is een vereiste (en mogelijk) na een jaar, waarin
verzamelde gegevens (opleidingsbehoeften/ wensen) kunnen worden verwerkt.
Naar ons inzicht voldoen wij hiermee aan de voorwaarden die de wet stelt aan het opleidingsplan
VE.
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