
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Inspectierapport 
Onder Moeders Paraplu (KDV) 
Singel 4a 
1381AT Weesp 
Registratienummer 192267036 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toezichthouder:   GGD Gooi & Vechtstreek 
In opdracht van gemeente:  Weesp 

Datum inspectie:    21-11-2019 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 19-12-2019 
 



 

2 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-11-2019 
Onder Moeders Paraplu te Weesp 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2 

HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3 

ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 4 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 5 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 5 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 11 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 15 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS .................................................................... 16 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ......................................................................................................... 16 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 19 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 21 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 23 

OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 23 

GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 23 

GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 23 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 23 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 23 

PLANNING ........................................................................................................................ 23 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 24 



 

3 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-11-2019 
Onder Moeders Paraplu te Weesp 

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. 
Tijdens dit inspectiebezoek zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van risico 
gestuurd toezicht. De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving. Het onaangekondigde 
jaarlijkse inspectiebezoek bij kinderdagverblijf Onder Moeders Paraplu vond plaats op 21 november 
2019. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemeen 
Peuterspeelzaal Onder Moeders Paraplu is onderdeel van de Stichting Weesper Peuterklassen 

(SWP) waar ook De Regenboog deel van uitmaakt. 
De peuterspeelzaal bestaat uit 1 groep van maximaal 16 kinderen. 
Deze kinderen worden opgevangen in verschillende dag-deel-combinaties: 
maandagochtend en donderdagmiddag, maandagmiddag en donderdagochtend en dinsdagmiddag 
en vrijdagochtend. 
De woensdagochtend wordt gebruikt voor het derde dagdeel VVE geïndiceerde peuters en 3-jarigen 
die een extra dagdeel kunnen afnemen. 

 
Kinderdagverblijf Onder Moeders Paraplu is een VVE-geregistreerde locatie. Gemeente Weesp 

heeft, ten behoeve van de subsidieregeling voor peuteropvang, een verordening vastgesteld. Ter 
informatie voor de gemeente zijn tijdens dit onderzoek de volgende afspraken uit de verordening 
getoetst: 
 
1. Op de peutergroep wordt gewerkt met een erkend integraal gecertificeerd voorschools 

programma, opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands 
Jeugd Instituut (NJi) waarmee op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 
van kinderen wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en motoriek; Onder Moeders Paraplu werkt met VVE-programma Puk en Ko. 

2. De peuteropvang organisatie kan aantonen dat er sprake is van schriftelijk en ‘warm’ 
overdragen van in ieder geval VVE peuters. Onder Moeders Paraplu maakt gebruik van de 

overdrachtsformulieren ‘overdracht kindgegevens’ van de gemeente Weesp. Het 
overdrachtsformulier wordt met de ouders besproken en met goedkeuring aan de basisschool 
gegeven.    

3. Van een peutergroep heeft maximaal 50% van de peuters een VVE indicatie; Ten tijde van dit 

onderzoek is de volgende verdeling geconstateerd: 

 Totaal aantal kinderen Aantal kinderen met VVE-indicatie 

Maandag ochtend (blauw)  14  2 

Maandag middag (groen)  14  4 

Dinsdag ochtend (roze)  15  5 

Woensdag ochtend (3+)  14  5 

Donderdag ochtend (groen)  16  4 

Donderdag middag (blauw)  12  3 

Vrijdag ochtend (roze)  15  4 

Totaal VVE kinderen   8 

 
 

o.b.v. lijst november 2019 
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Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2017 werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. Tijdens het 
jaarlijks onderzoek van 2018 werden overtredingen geconstateerd binnen het domein 'Pedagogisch 
klimaat'. 

Aan enkele voorwaarden met betrekking tot VVE in het pedagogisch beleidsplan en het 
opleidingsplan werd niet voldaan. Tijdens het nader onderzoek, dat volgde, bleken de 
tekortkomingen te zijn hersteld. 
   
Huidige inspectie 
De onaangekondigde observatie van de praktijk en een gesprek met de houder en beroepskrachten 
vond plaats op 21 november 2019. De locatieverantwoordelijke heeft op 3 december 2019 de 

benodigde documenten toegestuurd. Met betrekking tot een voorwaarden kwalificatie pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach en een ontbrekende registratie en koppeling van een bestuurslid in het 
personenregister binnen het domein 'personeel en groepen' heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd. 
 

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 
In de wet- regelgeving zijn pedagogische doelen vastgelegd. Om een helder beeld te krijgen van 
beleid, visie en praktijk zijn tijdens de observatie van de praktijk een aantal voorbeelden uit het 
pedagogisch beleid getoetst op uitvoering. 
 
De observatie van de praktijk heeft plaatsgevonden op 21 november 2019. Hierbij is gekeken of de 
houder aandacht besteedt aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en of er voldaan 

wordt aan de wettelijke bepaling van verantwoorde dagopvang. Eveneens is gesproken met de 
aanwezige beroepskrachten. 
 
Dit kinderdagverblijf heeft in het Landelijk Register Kinderopvang een registratie voor voorschoolse 
educatie, de voorwaarden met betrekking tot voorschoolse educatie zijn tijdens dit inspectiebezoek 
beoordeeld. 
Voor de beoordeling van de voorschoolse educatie is onder andere gekeken naar welk programma 

er geboden wordt, of alle beroepskwalificaties en scholing overeenkomen met de bepalingen in de  
cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de inhoud en uitvoering 
van het pedagogisch beleid en opleidingsplan. 
 
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder 
beschreven. 
  

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat dateert van september 2019. 
 
Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de beroepskrachten is waargenomen dat 
de houder er in voldoende mate voor zorgt dat er conform het beleid wordt gehandeld. Zo staat er 

in het beleid onder andere beschreven dat: 
 
'Het bieden van een gevarieerd speelgoed- en activiteitenaanbod dat aansluit bij de leeftijd en 
interesse van de kinderen en bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. De kinderen kunnen 
spelmateriaal zelf pakken (als de veiligheid dit toelaat). De leidster volgt het spel van de kinderen 
actief en begeleidt waar dat nodig is. Door goed te kijken, ontdekt zij wat de kinderen al kunnen en 
waar zij aan toe zijn. Daar speelt zij op in, bijvoorbeeld door 

speelgoed of een activiteit aan te bieden die het kind net iets meer uitdaging biedt. De leidster 

stimuleert om dingen zelf te doen en daarna pas te helpen als het niet lukt. Het activiteitenaanbod 
sluit aan bij de thema’s waarmee op de peuterspeelzalen gewerkt wordt. Per jaar komen er ten 
minste 4 thema’s uit de VVE methode Puk en Ko. De leidster stimuleert de zelfstandigheid van de 
kinderen door opdrachtjes te geven, te laten helpen, zelf de stoel weg te zetten, op te ruimen, 
leren zelf de jas aan te doen, kortom zelfredzaamheid bij te brengen'. 
Deze beschrijving was tijdens de inspectie herkenbaar aanwezig in de werkwijze en handelswijze 

van de beroepskrachten. In de beschrijving van de pedagogische praktijk worden hiervan 
voorbeelden beschreven. 
 
'Op iedere groep is er een kind het hulpje van de dag. Dit kind verplaatst “kleine Puk” 
langs de dagritmekaarten assisteert bij het uitdelen van het eten en drinken, roept na 
afloop de ouders/verzorgers binnen en heeft wat extra taakjes in de kring (o.a. de 
kinderen tellen)'. 

Tijdens de inspectie is waargenomen dat het hulpje van de juf taakjes mag uitvoeren zoals helpen 
met fruit pakken en kleine Puk op de dagritmekaart verplaatsen. 

 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het pedagogisch beleid is 
voldaan. 
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Pedagogische praktijk 

De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagochtend gedurende momenten van vrij spel, 
tafelmoment en buitenspelen. 
 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 
voldoende mate 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. 

 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. 

Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. De dik- en cursief 
gedrukte tekst en de beschrijving eronder zijn uit het 'Veldinstrument observatie' overgenomen. De 
tekst die volgt onder het kopje observatie is een uitwerking daarvan zoals deze is waargenomen in 
de praktijk. 

 
Bieden van emotionele veiligheid 
Structuur en flexibiliteit (0-4) 

Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
 

Observatie 
Er hangen dagritmekaarten aan de wand. Het 'hulpje' van de juf mag helpen en het kleine popje 
'Puk' bij de juiste dagritmekaart ophangen. "Goed zo, dat heb je goed gedaan. Zet je (grote) 
Puk aan tafel?" 
Pop Puk heeft een Pietenpakje aan. De beroepskracht zegt "Pietje Puk is het nu."  
 

Stimuleren van persoonlijke competentie 
Autonomie (0-4) 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.Zij geven het 
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
 

Observatie 
Tijdens het opruimen probeert een kind speelgoed in de kast te leggen maar het lukt haar niet "het 

is zo groot" zegt zij tegen de beroepskracht. "Hoe kunnen we dat oplossen? Zullen we het samen 
proberen", vraagt de beroepskracht. "Zet 'm maar schuin, zo past het wel. Goed zo [..]." 
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Wederkerigheid (0-4) 
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 
wederzijdse relatie en interactie. 

 
Observatie 
Aan tafel ontstaat een gesprek over Sinterklaas. Een beroepskracht vraagt aan de kinderen wie er 
kan vertellen wat zij die dag bij de openhaard hebben neergezet. "Schoen" roepen de kinderen en 
"waarom dan?" vraagt de beroepskracht. Een jongen reageert en zegt: "Omdat Sinterklaas bij ons 
komt." 
Even later zegt de beroepskracht: "[..] heeft er even over na gedacht. Zij weet nu weer hoe het 

paard van Sinterklaas heet. Zeg het maar, hoe heet het paard?" Het meisje vertelt trots dat het 
paard 'Ozosnel' heet. 
 

Stimuleren van sociale competentie 
Participatie (1-4) 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
 
Observatie 
De kinderen helpen mee met opruimen. Daar waar nodig helpen de beroepskrachten en worden 
complimenten gegeven aan de kinderen. 
Ook wordt kinderen (aan)geleerd dat ze deel zijn van een groep. Kinderen wordt geleerd dat ze op 

elkaar wachten totdat iedereen handen heeft gewassen en de jas aan heeft gedaan alvorens 
iedereen naar buiten gaat om te spelen. 
 
Overdracht van waarden en normen 
Inbreng, meebeslissen, meedoen (1-4) 

De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 

Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 
 
Observatie 
Aan tafel worden Sinterklaas liedjes gezongen. Een jongen stelt voor om het raam open te doen, 
zodat Sinterklaas hoort dat ze zingen. "Wat een goed idee" zegt de beroepskracht en ze doet het 
raam open. "Ik weet zeker dat er dan de volgende keer dat jullie komen een cadeautje in jullie 

schoen zit." Er wordt hard gezongen.  
 
Naast bovenstaande observaties zijn er meer situaties waargenomen waarin de competenties naar 
voren kwamen. Aan de ontwikkeling van alle vier de competenties wordt aandacht besteed bij 
Onder Moeders Paraplu. 
 

Conclusie 

Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van verantwoorde dagopvang is 
voldaan. 
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Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Onder Moeders Paraplu maakt gebruik van voorschoolse educatie methode Puk 
en Ko. Op vijf dagdelen per week worden er gedurende minimaal 10 uur per week activiteiten 

aangeboden die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen; taal, rekenen, 
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit vindt plaats via de methode Puk en Ko. 
Kinderen met een VVE indicatie komen minimaal drie dagdelen naar de opvang. Specifieke 
kenmerken van de methode Puk en Ko zijn in de praktijk teruggezien. Het betreft onder andere de 
grote kring met gekleurde stippen op de vloer, pictogrammen, dagritmekaarten, thematafel en 
handpop Puk. Het huidige thema is ‘5 december’. Dit is geen VVE thema maar wordt wel 
uitgevoerd op de wijze  dat de ontwikkelingsgebieden conform de methode van Puk en Ko worden 

gestimuleerd door middel van bijvoorbeeld thematisch aanbod en woordkaarten. 
 

Beleid en praktijk voorschoolse educatie 
Hieronder volgen twee overzichten van de bevindingen ten aanzien van de beschrijvingen in, en de 
uitvoering van, het pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op voorschoolse educatie. Deze 
overzichten kunnen gebruikt worden door de Inspectie van het Onderwijs bij het toezicht op Voor- 

en Vroegschoolse educatie. 
De toezichthouder heeft het document ‘Herschreven pedagogisch beleidsplan SWP september 
2019' met betrekking tot de VVE items op inhoud beoordeeld. Hieruit is op te maken dat het beleid 
ten opzichte van de vorige versie is geëvalueerd en herschreven. 
 
 

Beschrijving van: Concreet en 
toetsbaar: 

a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en 
de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten 

Voldoende 
concreet 

 

 

b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in 
het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Voldoende 
concreet 

c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze 

waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd 

Voldoende 

concreet 

d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen 

Voldoende 
concreet  

e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt 

verzorgd en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse 
educatie 

Voldoende 

concreet 

f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen 
voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind 

van voor- naar vroegschoolse educatie 

Voldoende 
concreet 

    
Tijdens de onaangekondigde observatie is gekeken naar de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan op de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie. Hierbij is alleen gekeken 
naar de onderwerpen die  op een zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze zijn beschreven. 
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Uitvoering van: Observatie: 

b. de wijze waarop de ontwikkeling 
van het jonge kind wordt 
gestimuleerd, in het bijzonder op 
de gebieden taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

‘We richten onze aandacht op de mondelinge taalvaardigheid, 
de ontluikende en 
beginnende geletterdheid, de taalbeschouwing en meta 
linguïstische vaardigheden. 
Boekjes bekijken, voorlezen, vertellen en gesprekjes voeren 
horen tot de dagelijkse 

bezigheden van de leidsters.' 
In voldoende mate waargenomen 

c. de wijze waarop de ontwikkeling 
van peuters wordt gevolgd en de 
wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd 

'Wij volgen onze peuters aan de hand van KIJK! KIJK! is een 
observatie en registratie 
volgsysteem. In KIJK! houden we voor iedere peuter 11 
ontwikkellijnen bij. 

Bij de meeste peuters is geen reden tot bezorgdheid, maar 
soms kunnen er vragen opkomen over het gehoor, het 
gezichtsvermogen, de motoriek, taal- en spraakontwikkeling, 
de opvoeding en het gedrag. Tijdige signalering van een 
eventuele achterstand of ontwikkelingsstoornis maakt het 
mogelijk om advies en hulp in te schakelen waardoor de 
nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. Middels KIJK 

kunnen we ook zien of het kind een ontwikkelingsvoorsprong 
heeft op leeftijdsgenoten. We spreken van een achterstand of 
voorsprong wanneer een kind meer dan 4 maanden voor- of 
achter loopt qua ontwikkeling in verhouding tot de 
kalenderleeftijd van het kind.' 
In voldoende mate waargenomen 

d. de wijze waarop de ouders 

worden betrokken bij het 
stimuleren van de ontwikkeling 
van kinderen 

‘De Stichting Weesper Peuterklassen vindt het belangrijk de 

ouders te ondersteunen bij hun taak als opvoeder, daarom 
bieden wij als stichting de ouders bij elk thema een 
themabrief aan, zodat de ouders nog meer betrokken worden 
bij de ontwikkeling van jonge kinderen.' 
In voldoende mate waargenomen 

e. het inrichten van een passende 
ruimte waarin voorschoolse 
educatie wordt verzorgd en het 
beschikbaar stellen van passend 
materiaal voor voorschoolse 

educatie 

‘Voor de fantasie/rollenspel: -doktersspullen, 
keukenspulletjes, poppen, boerderijdieren, gereedschap 
Voor de grove motoriek: - grote blokken, grote auto’s om op 
te zitten, fietsen, glijbaan (buiten) 
Voor de fijne motoriek: - het duplo, kralen rijgen, tekenen. 

Voor de cognitieve ontwikkeling: 
- puzzels in allerlei moeilijkheidsgradaties, de kassa met de 
gekleurde muntjes,  spelletjes als domino, memorie.' 
In voldoende mate waargenomen 

f. de wijze waarop wordt 

vormgegeven aan de inhoudelijke 

aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een 
zorgvuldige overgang van het kind 
van voor- naar vroegschoolse 
educatie 

'Voorafgaande wordt in een eindgesprek met de 

ouders/verzorgers het 

overdrachtsformulier besproken. Dit doet de pedagogisch 
medewerker/ mentor van 
het kind. Vervolgens wordt het overdrachtsformulier door de 
pedagogisch 
medewerker en de VVE coach overgedragen aan de 
basisschool (met toestemming 
van de ouders/verzorgers). Dit heet de warme overdracht.' 

In voldoende mate waargenomen 
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Kwalificaties 
Op de dagdelen dat er voorschoolse educatie wordt aangeboden zijn er twee, conform cao,  
gediplomeerde beroepskrachten aanwezig. Per 1 augustus 2018 dienen alle beroepskrachten 
daarnaast in het bezit te zijn van een bewijsstuk dat zij met gunstig gevolg een keuzedeel binnen 

de beroepsopleiding hebben afgesloten dat gericht is op het ontwikkelingsgericht werken in de VE 
of waaruit blijkt dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het 
verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie en uit minimaal 
12 dagdelen heeft bestaan. De huidige beroepskrachten VE van kinderdagverblijf Onder Moeders 
Paraplu kunnen aantonen hier aan te voldoen. Zij zijn in het bezit van een certificaat Puk & Ko, al 
dan niet inclusief een nascholing. 
 

Sinds 1 augustus 2019 dienen alle beroepskrachten VE in het bezit te zijn van een document 
waaruit blijkt dat zij niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
De beroepskrachten van Onder Moeders Paraplu zijn in het bezit van een certificaat waaruit is op te 

maken dat zij voldoen aan taalniveau 3F. 
 
Opleidingsplan 

De houder heeft voor iedere locatie waar voorschoolse educatie wordt aangeboden een 
opleidingsplan opgesteld, versie ‘Opleidingsplan SWP def 29 januari 2019’ waarin tot uiting komt 
op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden 
onderhouden. 
 
Het opleidingsplan besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de beroepskrachten op het gebied 
van: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie 

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 
 
De uitvoering van het opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en is zo nodig bijgesteld.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van voorschoolse educatie is 

voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. Nijsen) 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) (onaangekondigd 21 november 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (2018-2020 | versie september 2019) 

 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (incl. evaluatie) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert (bureau Bergson), contactpersoon houder 
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Personeel en groepen 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het 
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke 
randvoorwaarden. De houder dient daarnaast zorg te dragen voor de juiste verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 
 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van de Minister van Justitie en Veiligheid 
waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval 
in de kinderopvang. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat de houder zelf en 

de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige 
Verklaring Omtrent het Gedrag en dat deze ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister 
kinderopvang. 

 
De houder dient er zorg voor te dragen dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken 
over de juiste beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao kinderopvang en 
cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
 
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste voorwaarden binnen het domein ‘Personeel 

en groepen’ staan hieronder beschreven. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op 1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang (prk) in werking getreden. Bestuurders en 
houder van kinderopvangorganisaties, vaste medewerkers, administratief personeel met toegang 
tot gegevens van kinderen, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen, iedereen die 

woont op een opvanglocatie en personen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren dienen 
vanaf die datum te zijn ingeschreven in het register en gekoppeld te zijn aan de houder die in het 
Landelijk Register Kinderopvang staat geregistreerd. 
 
Na het bezoek van de toezichthouder is naar de registratie en koppeling in het prk gekeken van de 
twee aanwezige beroepskrachten en de bestuursleden. 
Tijdens het onderzoek op 21 november 2019 vertelde de bestuursvoorzitter, mevrouw M. Nijsen, 

tevens beroepskracht op de groep dat mevrouw B. Rootsaert is toegetreden tot het bestuur. 
Mevrouw Rootsaert is reeds enige tijd de contactpersoon namens de Stichting Weesper 
Peuterklassen en heeft toegang tot informatie over de kinderen die worden opgevangen en dient 
als zodanig te zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder in het personenregister 
kinderopvang. 

De toezichthouder constateert op 9 december 2019 dat mevrouw Rootsaert niet in het Landelijk 

Register Kinderopvang aangemeld staat als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel. Ook is er 
geen registratie en koppeling in het personen register kinderopvang (PRK). 
 
Geconstateerd is dat niet alle personen zijn ingeschreven en gekoppeld. 
 
De houder heeft de medewerkers laten starten met de werkzaamheden voordat zij zijn 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang én zijn gekoppeld aan de houder. 
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Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van Verklaring Omtrent het 
Gedrag niet is voldaan. 
 

 
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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 

de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

Het kindercentrum beschikt over beroepskrachten met een geldige beroepskwalificatie zoals in de 
meest recente cao is opgenomen, zoals Leidster kindercentra en Leraar basisonderwijs. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt nog niet over een diploma waarmee zij 
gekwalificeerd is voor de functie. Zij heeft een diploma Leraar basisonderwijs en volgt aanvullende 
scholing bij een erkende organisatie. 
'Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 wordt aangesteld in de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en in bezit is van een diploma/ getuigschrift zoals bedoeld 
onder B maar niet in bezit is van een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching 

en/of pedagogiek 0 – 13 jaar, geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-
2021, om aan de eis van de gevolgde scholing te voldoen'. 

 
Deze pedagogisch beleidsmedewerker/coach was met zwangerschapsverlof op peildatum 1 januari 
2019. Haar arbeidsovereenkomst is daarna, per 1 april 2019, gewijzigd. In de periode van 1 
januari 2019 tot 1 april 2019 was er geen pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld die 

onder de overgangsregeling viel of over een passende beroepskwalificatie voor de functie 
beschikte. 
Uit een bewijsstuk, ontvangen op 3 december 2019, komt tot uiting dat de beleidsmedewerker 
weliswaar de module 'coaching in de kinderopvang' heeft afgerond maar de module 'Pedagogisch 
beleid in de kinderopvang' nog niet.  
 
Conclusie 

Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van opleidingseisen niet 
volledig is voldaan. 
 

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

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(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 verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt op basis van rekenregels berekend. 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van de rekentool op www.1ratio.nl. 

 
Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd; 
 

Naam 
groep 

Leeftijd 
kinderen 

Maximale omvang 
groep 

Aantal aanwezige 
kinderen 

Aantal beroepskrachten 
nodig 

 

 Groen  2-4 jr  16  10  2  2 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven bij welke activiteiten kinderen hun stamgroep 
kunnen verlaten. Tijdens deze activiteiten wordt het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op het kindercentrum niet verminderd. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het aantal beroepskrachten 
is voldaan. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in een stamgroep, waarbij rekening wordt gehouden met de maximale 
groepsgrootte. 
 
Conclusie  

Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van de stabiliteit van de opvang 
voor kinderen is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. Nijsen) 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Observatie(s) (onaangekondigd 21 november 2019) 

 Personen Register Kinderopvang (21 november 2019 en 9 december 2019) 

 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten (november 2019) 
 Email contact met mw. B. Rootsaert (bureau Bergson), contactpersoon houder 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder voor het kindercentrum een beleid heeft geschreven 
dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de opvang van kinderen zoveel mogelijk wordt 
gewaarborgd. 
In de praktijk is de kennis van de beroepskrachten met betrekking het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid getoetst en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen 
nemen en of de houder er zorg voor draagt dat er in de dagopvang conform het beleid gehandeld 

wordt. 
 
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste voorwaarden binnen het domein ‘Veiligheid 
en gezondheid’ staan hieronder beschreven. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor het kindercentrum een actueel 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 bij Onder Moeders Paraplu conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld en het samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van 
beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. De houder draagt er zorg voor dat het actuele 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor beroepskrachten, 

stagiairs, vrijwilligers en ouders door het te bespreken tijdens oudercommissievergaderingen, 
teamoverleg en bijzonderheden aan ouders te vermelden in de nieuwsbrief. Een voorbeeld hiervan 
is bijvoorbeeld het aandachtspunt omtrent klein fruit en groente zoals snoeptomaatjes en druiven. 
Ouders is gevraagd om dit te halveren in verband met risico op verstikking. Dit risico is 

meegenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder omvat een concrete beschrijving van de 

risico’s die de opvang van kinderen van de Regenboog 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; 
 de wijze waarop de achterwacht is geregeld inachtneming van de beroepskracht-kindratio én 

het afwijken daarvan.  
 
De houder heeft voor de voorname risico’s met grote gevolgen een plan van aanpak opgesteld 
waarin voor alle beschreven risico’s de maatregelen, een termijn en de handelswijze indien het 
risico zich toch verwezenlijkt zijn beschreven. 

 

Gedurende de gehele openingstijd van de locatie is er te allen tijde ten minste één volwassene 
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De houder draagt 
hier zorg voor doordat een deel van de medewerkers in het bezit is van een geldig certificaat 
waarvan altijd iemand aanwezig is gedurende de gehele openingstijd van de locatie. De certificaten 
zijn opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 

De eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld. Er wordt voldaan aan de beoordeelde 
voorwaarden ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) (onaangekondigd 21 november 2019) 
 EHBO certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (herschreven versie november 2019) 
 Risico inventarisatielijst 21 november 2019 
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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) 
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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 de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt 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 4a lid 1 onder f 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) 

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 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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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 en cao Sociaal Werk. 
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 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit 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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit 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 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Onder Moeders Paraplu 
Vestigingsnummer KvK : 411933520000 
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 Weesper Peuterklassen 
Adres houder : Singel 4A 
Postcode en plaats : 1381AT Weesp 
Website : www.peuterklassen.nl 
KvK nummer : 41193352 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 
Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG Bussum 

Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  K. van  Beek 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weesp 

Adres : Postbus 5099 
Postcode en plaats : 1380GB WEESP 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-11-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 16-12-2019 
Zienswijze houder : 18-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

We hechten er aan te benadrukken dat de geconstateerde omissies administratief van aard zijn. 

Wij zullen ouders in de gelegenheid stellen om het inspectierapport in te zien en zullen dan ook 
onze zienswijze kenbaar maken zoals hieronder verwoord. 
  
  
1. Contract Pedagogisch Beleidsmedewerker  
  
Op 28 november 2018, voorafgaand aan het zwangerschapsverlof van Mevrouw Flugr-van Oosten 

is door de Stichting besloten om mevrouw Flugr in  dienst te laten treden als pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach en als zodanig ook bevestigd aan mevrouw Flugr. Mevrouw Flugr was op 

dat moment al in dienst van de Stichting als pedagogisch beleidsmedewerker. Aangezien zij al met 
ziekte/zwangerschapverlof was en per 1.3.2019 weer terug zou komen van zwangerschapsverlof 
hebben wij het contract laten ingaan op 1.3.2019. Vanuit het platform en kenniscentrum 
Kinderopvang hadden wij begrepen dat wij in de loop van 2019 over een pedagogisch medewerker 

zouden moeten  beschikken en niet per 1.1.2019. 
U wijst ons er op dat het echter gaat om de toepassing van de overgangsregeling voor leerkrachten 
basisonderwijs waarvan wordt gesteld dat zij binnen twee jaar na 1.1.2019 aan de scholingseisen 
voor pedagogisch beleidsmedewerker moet voldoen. 
  
Wij realiseren ons dat wij administratief gezien het e.e.a. anders hadden moeten vastleggen. De 
beslissing om mevrouw Flugr in dienst te nemen is genomen op 28.11.2018. Dat betekent dat het 

arbeidscontract Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach defacto een verkeerde ingangsdatum heeft 
meegekregen en niet in lijn is met het genomen besluit van de Stichting.  Wij zullen dat herstellen 
middels een schrijven naar Mevrouw Flugr en hiervan ontvangt u een afschrift. 

  
  
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt nog niet over een diploma waarmee zij 
gekwalificeerd is voor de functie. Zij heeft een diploma Leraar basisonderwijs en volgt aanvullende 

scholing bij een erkende organisatie. 
'Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 wordt aangesteld in de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en in bezit is van een diploma/ getuigschrift zoals bedoeld 
onder B maar niet in bezit is van een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching 
en/of pedagogiek 0 – 13 jaar, geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-
2021, om aan de eis van de gevolgde scholing te voldoen'.  

De huidige pedagogisch beleidsmedewerker/coach was met zwangerschapsverlof op peildatum 1 
januari 2019. Haar arbeidsovereenkomst is daarna, per 1 april 2019, gewijzigd. In de periode van 
1 januari 2019 tot 1 april 2019 was er geen pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld die 
onder de overgangsregeling viel of over een passende beroepskwalificatie voor de functie 
beschikte. 

  
2. Koppeling Bianca Rootsaert 

Op dit moment bereidt de Stichting mijn inschrijving als bestuurder van de Stichting in de KVK 
voor. Voor deze periode was ik als adviseur betrokken bij de Stichting. In de correspondentie heb 
ik ook altijd adequaat aangegeven dat ik namens het bestuur handelde. Ik beschik over een recent 
VOG. Wij zullen ons best doen om zaken te bespoedigen, tot die tijd treed ik op als adviseur van de 
Stichting. 
  
  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Namens het bestuur van SWP, 
  
Bianca Rootsaert 

 

 
 


