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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.
Het kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In
ieder geval de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld.
Het onderzoek heeft zich gericht op:







de pedagogische praktijk
verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)
aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)
stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen)
gesubsidieerde voorschoolse educatie.

Beschouwing
Feiten over het kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf (KDV) Villadriel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Villadriel en is samen
met de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd te Kerkdriel.
Het KDV bestaat uit twee groepen van maximaal 16 kinderen. De groep Villahof is een verticale
groep met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarnaast is begin 2019 een peuterleergroep
gestart: VillaWijs, met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op de groep VillaWijs wordt
voorschoolse educatie (VE) geboden. De groep Villahof is gevestigd op de eerste verdieping van
het pand. Er is ook een buitenruimte (dakterras). Villawijs maakt gebruik van (een gedeelte van)
de groepsruimte van de BSO en van hun buitenruimte als de BSO er niet is. Villawijs is geopend op
maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 uur. Villahof is de gehele week geopend.
Inspectiegeschiedenis
In 2015, 2016 en 2017 is voldaan aan de eisen. In 2018 bleek tijdens de inspectie dat er
onvoldoende vaste buitenspeelruimte was bij een van de groepsruimtes. In 2019 voldeed het
KDV aan alle onderzochte voorwaarden, met uitzondering van één voorwaarde in het Domein
Personeel en groepen.
Huidige bevindingen
Aan alle onderzochte voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijvin g van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin zowel de organisatiebrede beleidszaken als de
locatiegerichte aspecten beschreven zijn.
Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid
In de praktijk wordt gehandeld volgens de uitgangspunten en werkinstructies zoals beschreven in
het pedagogisch beleidsplan. Dit wordt in de paragraaf Pedagogische praktijk toegelicht.

Pedagogische praktijk
Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. Voor de
observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van GGD
GHOR Nederland.
Het onderzoek heeft zich zowel op de verticale stamgroep VillaHof als op de peuterleergroep
VillaWijs gericht. VillaHof is geobserveerd tijdens het vrij spelen en het verschonen. VillaWijs is kort
geobserveerd tijdens het liedjes zingen in de kring. Er is beoordeeld of de houder in voldoende
mate zorg draagt voor het waarborgen van de pedagogische basisdoelen. Voor de beschrijving van
deze doelen zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk. Er volgen nu enkele
voorbeelden die zijn gezien tijdens de observatie.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observatie is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen: contact/affectie
Observatie:
Tijdens het verschonen kletst een beroepskracht gezellig tegen de dreumes.
Beroepskrachten benaderen kinderen enthousiast, maken grapjes met de kinderen, moedigen ze
aan en delen complimentjes uit.
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Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen: wederkerigheid
Observatie:
Bij binnenkomst in de peuterspeelleergroep zitten de kinderen in de kring. Ze zitten in een grote
kring op de grond op ronde platte kussentjes en zingen liedjes met elkaar. Een beroepskracht
begeleidt het liedjes zingen en doet de gebaren voor. De andere beroepskracht neemt de kinderen
twee aan twee mee om naar het toilet te gaan.
Tussen de liedjes door knoopt de beroepskracht kleine gesprekjes aan: 'Wauw, wat heb jij op je
shirt staan?' Vervolgens vertellen meerdere kinderen wat ze op hun t-shirt hebben staan. De
beroepskracht spreekt de kinderen leeftijdsconform en enthousiast aan.
Ze zingen: 'Op een grote paddenstoel'. Bij het gedeelte 'beentjes in de lucht' gaan de benen van de
meeste kinderen de lucht in.
Daarna mogen de kinderen om de beurt zelf een liedje uitkiezen om te zingen. 'X, weet jij nog een
leuk liedje?' Twee kinderen achter elkaar kiezen 'Olifantje in het bos'.
De beroepskracht deelt complimentjes uit.
Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd.
Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving
Tijdens de observatie is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast: grenzen en
afspraken
Observatie:
Er is een houten speelhuisje. Een kind gaat hangen aan een onderdeel van het huisje. De
beroepskracht vraagt op vriendelijke toon aan het kind of ze er niet aan willen hangen omdat het
anders kapot gaat.

Voorschoolse educatie
Beschrijving voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan
De houder heeft de volgende aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie (VE) concreet
beschreven:

Kenmerkende visie op voorschoolse educatie en verband met aanbod van activiteiten

Stimulering ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling

Hoe wordt de ontwikkeling van peuters gevolgd en het aanbod voorschoolse educatie hierop
afgestemd

Betrekken ouders bij ontwikkelingsstimulering kinderen

Inrichting passende ruimte en aanbieden passend materiaal voor voorschoolse educatie

Inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en overdracht naar school.
Uitvoering voorschoolse educatie volgens pedagogisch beleid
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen vo or
VE betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
Urennorm voorschoolse educatie
Op de peuterspeelleergroep Villahof worden vier dagdelen van ten minste 2,5 uur aangeboden met
activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
sociaal emotionele ontwikkeling.
VE peutergroepen
De beroepskracht-kindratio en de groepsgrootte van deze peuterspeelleergroep waarin
gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt aangeboden voldoen aan de eisen. Binnen de volgens
pedagogisch beleid vastgestelde uren wordt niet afgeweken van de beroepskracht -kindratio.
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Scholing beroepskrachten voorschoolse educatie
De beroepskrachten in de steekproef hebben een beroepsopleiding afgerond die t en minste één
keuzedeel bevat met wettelijk vereiste kennis over en vaardigheden voor voorschoolse educatie
dan wel beschikken over een scholingscertificaat voorschoolse educatie. Deze scholing omvat
tenminste 12 dagdelen en heeft betrekking op de wettelijk beschreven items.
De beroepskrachten VE in de steekproef beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Jaarlijks opleidingsplan voorschoolse educatie
Er is een jaarlijks opleidingsplan dat inhoudelijk voldoet aan de gestelde eisen. Het opleidingsplan
wordt uitgevoerd in de praktijk, jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Programma voorschoolse educatie
Er wordt gebruik gemaakt van een programma dat het KDV zelf heeft samengesteld.
Toezichthouder is na het bekijken van de thema -kalender en een uitgewerkt thema tot de conclusie
gekomen dat alle ontwikkeligsdomeinen aan bod komen op een gestructureerde en
samenhangende wijze.
Conclusie
Aan de onderzochte voorwaarden van het domein Pedagogisch klimaat wordt voldaan.

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie tijdens inspectie)
Interview (met beroepskrachten op locatie tijdens inspectiebezoek)
Observatie(s) (op locatie tijdens het inspectiebezoek)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (KDV Villadriel locatie Hoorzik 1 april 2019)
Beleidsplan Voor en Vroegschoolse Educatie Villadriel locatie Hoorzik (versie 6 april 2019)
Opleidingsplan Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2019-2024

Personeel en groepen
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.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de beroepskrachten
die op de dag van inspectie aanwezig waren, een onlangs gestarte beroepskracht en een stagiaire.
Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang
De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en
gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden.
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Start werkzaamheden na koppeling met houder
De nieuwe beroepskracht en stagiaire zijn pas gestart na kop peling door de houder in het
personenregister.

Opleidingseisen
Passende opleiding beroepskrachten
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest
recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker
Met ingang van 2019 geldt de eis dat een houder van een kindercentrum een pedagogisch
beleidsmedewerker moet aanstellen. De functie omvat taken als beleidsmedewerker en als coach.
Houder heeft gekozen voor een combinatiefunctie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Twee
personen voeren de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach uit waaronder houder zelf.
De personen die de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach uitvoeren hebben een
passende opleiding voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente
cao Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beroepskracht-kindratio
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De
steekproef betreft de dag van de inspectie en een dag in de week voorafgaand aan het
inspectiebezoek.
Er is op beide groepen getoetst.
Tijdens de inspectie was de situatie als volgt.
Stamgroep

Leeftijd

Villahof

1 x 0 jaar
3 x 1 jaar
4 x 2 jaar
2-4 jaar

Villawijs

Aanwezige
kinderen
8

Aanwezige
beroepskrachten
2

Vereiste
beroepskrachten
2

10

2

2

Zowel op de dag van inspectie als op de andere getoetste dag voldoet de beroepskracht -kindratio
aan de eisen.
Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling)
Uit de beoordeelde personeelsroosters blijkt dat op een van de groepen ten hoogste drie uren per
dag minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist. Gezien is dat de afwijking tijdens de
lunchpauze van de beroepskrachten binnen de in het pedagogisch beleid vastgestelde tijden valt.
Op de VE-groep werd niet afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio.
De afwijkende inzet van de beroepskrachten in de steekproef voldoet aan de eisen.
Bij inzet van minder beroepskrachten wordt ten minste de helft van het benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Op de inspectiedag worden er geen beroepskrachten in opleiding en stagiaires ingezet als
beroepskracht.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in stamgroepen
Volgens het pedagogisch beleid is de indeling in stamgroepen op het KDV als volgt:
Naam groep
VillaHof
VillaWijs (VE)

Leeftijdsopbouw
0-4 jaar
2-4 jaar

Maximaal aantal kinderen
16
16

Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
stamgroepen voldoet aan de eisen.
Schriftelijke toestemming voor opvang in tweede stamgroep
Er zijn kinderen die zowel in de groep VillaHof als in VillaWijs worden opgevangen. Er is gezien dat
er formulieren worden gebruikt waarmee ouders toestemming geven voor opvang van hun kind in
een tweede stamgroep.
Conclusie
Aan de beoordeelde voorwaarden van Personeel en groepen wordt voldaan.

Gebruikte bronnen












Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie tijdens inspectie)
Interview (met beroepskrachten op locatie tijdens inspectiebezoek)
Observatie(s) (op locatie tijdens het inspectiebezoek)
Personenregister Kinderopvang (februari 2020)
Toestemmingsformulier(en)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Arbeidsovereenkomst(en)
Presentielijsten (inspectiedag en dag in voorgaande week)
Personeelsrooster (inspectiedag en dag in voorgaande week)
Pedagogisch beleidsplan (KDV Villadriel locatie Hoorzik 1 april 2019)
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 Bes luit 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 gebo rgen 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 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)
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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 w orden
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 b eschrijft 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 min ste 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 voo rschoolse 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)
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 EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Be sluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
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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 voorschools e 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 bas isvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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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)
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 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)
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 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 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 bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op gro nd 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 kwa liteit
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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV Villadriel
http://www.villadriel.nl
000052097293
32
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
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: van der Zanden-Bartels
: 52097293
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
S. van den Berg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maasdriel
: Postbus 10000
: 5330GA Kerkdriel

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

28-01-2020
19-02-2020
25-02-2020
27-02-2020
27-02-2020

: 12-03-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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