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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. 

 
Beschouwing 
Kindercentrum De Dompelaar is onderdeel van Stichting GOO (voormalig Fides Kinderopvang). 
Fides Kinderopvang en Zicht Primair Onderwijs zijn per ingang van 19 januari 2017 één stichting, 
genaamd Stichting GOO. Stichting GOO biedt primair onderwijs en Kinderopvang in de gemeenten: 
Gemert, Bakel, Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Boekel. 

  
In kindcentrum De Dompelaat is één peuter(werk-)groep gevestigd welke onderdeel uitmaakt van 
het integrale kindcentrum De Dompelaar in Elsendorp. In het kindcentrum zijn naast de 
peutergroep, de basisschool De Dompelaar, een buurtcentrum en een dependance van de 
bibliotheek gehuisvest. 
  

De peutergroep is te bereiken via de hoofdingang van het pand. De peutergroep beschikt over een 
ruime groepsruimte en een aangrenzende omheinde buitenruimte. Tevens mag de peutergroep 
gebruik maken van de inpandige gymzaal van school. De peutergroep is op elke ochtend geopend 
voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar/3 maanden tot 4 jaar. 
  
Voorschoolse educatie 
De peutergroep van kindcentrum de Dompelaar is een voorschoolse voorziening. Er voorschoolse 

educatie wordt aangeboden om ontwikkelingsachterstanden van peuters zoveel mogelijk te 
bestrijden middels een programma waar op gestructureerde en samenhangende wijze de 
ontwikkeling van peuters wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  
Daarnaast werkt het kindcentrum met een programma 'Like me' om de sociale veiligheid van 
kinderen te waarborgen. Het programma 'Like me' wordt kindcentrumbreed ingezet ten behoeve 

van een fijne en veilige sfeer voor iedereen. 
Na elke vakantie is er een Like me-dag en twee keer per jaar is er een Like me-week. 
  

Inspectiegeschiedenis 2015-heden 
Het kindcentrum wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. 
  

 Soort 
inspectie 

Bevindingen  

24-04-2014 
Jaarlijkse 
inspectie 

Er werd geconcludeerd dat de getoetste items niet geheel voldeden aan de Wet 
kinderopvang (Wko). Het pedagogisch beleidsplan was niet volledig beschreven 
conform de Wet kinderopvang. Er heeft met betrekking tot de inhoud van het 

pedagogisch beleidsplan 'Overleg en Overreding' plaatsgevonden. De 
toezichthouder heeft de houder een eenmalige mogelijkheid gegeven om de 
overtreding (documentaanpassing) alsnog op te lossen. Dit heeft er in geresulteerd 
dat de houder de overtreding binnen het inspectieproces had opgelost. 

21-05-2015 

Jaarlijkse 
inspectie 

De inspectie richtte zich tot de items van de domeinen: Pedagogisch klimaat, 

Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. Geconstateerd werd dat de 
getoetste items ten tijde van de inspectie voldeden aan de Wko. 
  

11-07-2015 
Jaarlijkse 

inspectie 

De inspectie richtte zich tot de items van de domeinen: Pedagogische praktijk en 
Personeel en groepen. De getoetste items voldeden aan de Wko. 

15-05-2017  
Jaarlijkse 
inspectie 

De inspectie richtte zich tot de items van de domeinen: Pedagogische praktijk en 
Personeel en groepen. De getoetste items voldeden aan de Wko. 

  

  
Huidige inspectie 
De jaarlijkse onaangekondigde inspectie bij kindcentrum De Dompelaar heeft plaatsgevonden 
op donderdagochtend 7 juni 2018. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er 
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sprake is van een zogeheten risico gestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel 
zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de praktijk 

middels een observatie en een interview met de beroepskrachten en de houder. Tevens heeft er 
een documentenonderzoek plaatsgevonden op het: pedagogisch beleid, kwalificaties van 
beroepskrachten,  roosters en planningen, achterwachtregeling en kinder-EHBO.    

  
  
Bevindingen op hoofdlijnen tijdens de inspectie 
Naar aanleiding van de observatie in de peutergroep en de interviews met de twee 
vaste beroepskrachten, is geconstateerd dat de praktijk in het bieden van verantwoorde 
kinderopvang voldoet. 
  

Conclusie 
De getoetste inspectie-items voldoen volledig aan de Wet kinderopvang. 
   
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
De peutergroep staat met 16 kindplaatsen in het LRK geregistreerd onder het nummer: 99068544. 
De peutergroep is van maandag- tot vrijdagochtend geopend. Vanaf september 2018 is de 

peutergroep geopend op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Inleiding  
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
  
De locatie staat geregistreerd als voorschoolse voorziening. Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie is beoordeeld. 

   

 
Pedagogisch beleid 
Stichting GOO hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid verwoord is. Naast het koepelbrede pedagogisch beleidsplan heeft elke 
opvangvoorziening van Stichting GOO per 1 mei 2018 de opdracht gekregen een eigen  locatie 
gebonden beleid vast te stellen in het koepelbrede pedagogisch beleidsplan. De directeur en het 

team hebben op maandag 11 juni het locatiegebonden pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het 
pedagogisch beleid dient nog ter advies aan de oudercommissie te worden voorgelegd. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan van Kindcentrum De Dompelaar voldoet aan de voorwaarden van de 
Wet Kinderopvang. 
 

 
Verantwoorde dagopvang 
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de 
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader 

van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 
  
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat onder ander beschreven (twee citaten): 
• "Het gevoel er te mogen zijn en op anderen te kunnen vertrouwen ontstaat in relatie met 

andere mensen. Het is belangrijk dat kinderen zich welkom voelen in de groep. We geven ze 
dit gevoel door een sfeer te creëren waarin gezelligheid, spontaniteit en waardering voorop 

staan." 
• We streven ernaar om kinderen hun eigen keuzes te laten maken en tegelijkertijd willen we ze 

met plezier laten deelnemen aan groepsactiviteiten. Plezier en interactie staan hierbij voorop." 
  
Observatie 
Tijdens de inspectie is zichtbaar dat bovenstaande kenmerken uit het pedagogisch beleid worden 
uitgevoerd. 

  

Bij aanvang in de groepsruimte spelen en ontdekken de kinderen met de spelmaterialen in  de 
groepsruimte en in de buitenruimte. Één beroepskracht begeleidt de kinderen buiten, terwijl de 
ander binnen de kinderen begeleidt. 
  
Op de tafels ligt ontwikkelingsmateriaal, welke de beroepskrachten bewust voor de ochtend hebben 
uitgekozen. De presentatie van de spelmaterialen prikkelt de kinderen zichtbaar om aan de tafel te 

gaan zitten en het materiaal te ontdekken. De beroepskracht observeert en biedt het kind 
handvatten of juist verrijking in het ontdekproces van het kind. (stimuleren persoonlijke 
competentie) 
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Na het zelfstandig spel geeft de beroepskracht aan dat het tijd is om "in de kring te gaan zitten". 
De kinderen pakken zelf hun stoel en zetten deze op de cirkel die op de vloer staat afgebeeld 

(zelfredzaamheid). Vervolgens start het vaste dagritueel: liedjes, hulpje van de dag kiezen, 
welkom heten van alle kinderen en een speelleeractiviteit in de kring vanuit het thema 
onderwaterwereld. Er worden door de kinderen gekleurde vissen in de kring gelegd met achterop 

een cijfer. Om de beurt mogen de kinderen vanuit een opdracht van de beroepskracht een 
bepaalde kleur vis met een hengel (met magneet) uit de kring 'vissen' en benoemen welk cijfer er 
achter op de vis staat. Alle kinderen ogen trots als zij de juiste kleur vis en het cijfer kunnen 
benoemen. 
  
Na de gezamenlijke kringactiviteit wordt de groep in twee gesplitst voor de verwerkingsactiviteiten. 
Enkele kinderen gaan een prentenboek met de beroepskracht lezen, terwijl de andere kinderen een 

knip- en plakactiviteit aan tafel uitvoeren. Kinderen mogen vrijblijvend (met enige 
stimulans) deelnemen aan de activiteiten. Er heerst een gemoedelijke sfeer in de groep, alle 
kinderen tonen een ontspannen houding en zijn bezig met hun spel. 
  
 
Voorschoolse educatie 

 

Conclusie basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 
Er is geconstateerd dat aan 6 van de 7 inspectie-items van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie wordt voldaan.  
  
Programma voorschoolse educatie 
In de peuterwerkgroep wordt middels het programma Uk & Puk op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen een aanbod van minimaal 
10 uur aan voorschoolse educatie aangeboden. 
Naast de voorschoolse methode Uk&Puk werken de beroepskrachten met 'Kleintje digitaal en 
'Prowise'. 
  
Omvang Voorschoolse Educatie 

De groep peuterwerk zijn vijf ochtenden geopend. 
  

 maandag   8.30-11.45 uur  

 dinsdag  8.30-11.45 uur  

 woensdag  8.30-12.15 uur  

 donderdag  8.30-11.45 uur  

 vrijdag  8.30-12.15 uur  

  
In de peuterwerkgroep hebben vijf kinderen een VVE-indicatie op grond van taal. Deze kinderen 
volgen minimaal 10 uur per week het voorschools aanbod in de peuterwerkgroep. 
  
Kwalificatie beroepskrachten voorschoolse educatie 
De houder kan aantoonbaar maken dat alle drie de vaste beroepskrachten werkzaam op de 

peutergroep beschikken over een basiscertificaat voorschoolse educatie.  
  
*Opleidingsplan voorschoolse educatie 
De houder van kindcentrum de Dompelaar heeft een jaarplan 2017-2018 opgesteld waarin 
jaardoelen, trainingen en coachingstrajecten staan vastgelegd. Het jaarplan wordt minimaal 2 keer 
per schooljaar geëvalueerd en bijgesteld (plan-do-check-act). In het jaarplan staat opgenomen dat 
de drie beroepskrachten voorschoolse educatie de onderstaande training/coaching in het schooljaar 

2017-2018 volgen: 
• Teamleden worden door onderwijsadviesbureau BCO begeleid met betrekking tot didactisch 

handelen rondom kritisch luisteren, begrijpend lezen en woordenschat en hoe zij ICT hierbij in 
kunnen zetten (studiemiddagen: 10 oktober 2017 en 1 februari 2018) 

• De werkgroep taal ontwikkelt een kijk-formulier voor de collegiale visitatie voor de 
onderwerpen: kritisch luisteren/ begrijpend lezen en woordenschat (2018-2019) 

• Op 31 mei is er een teambrede cursus over het ouderportaal betreffende het delen van 
informatie en communicatie middels het portal met ouders. 

• Een beroepskracht volgt de nacholing voorleescoördinator en boekenstart. 
• Alle beroepskrachten hebben de training Prowise (educatieve leeromgeving) gevolgd. 
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Conclusie scholingsplan voorschoolse educatie 
In het huidige scholingsplan (jaarplan) ontbreken enkele inhoudelijke eisen omtrent het 

onderhouden van de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie 
(Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 
onder a tot en met e), namelijk de items: 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschool. 
  
Omdat de twee bovenstaande items pas per 1-08-2018 van kracht zijn in het Besluit 
basisvoorwaarden voorschoolse educatie, wordt dit nu als aandachtspunt beschouwd. Tijdens het 

volgende jaarlijkse inspectieonderzoek wordt dit item opnieuw getoetst. 
  
  
Doorgaande leerlijn, kindvolgsysteem 
Er is een intensieve samenwerking tussen de voor- en de vroegschool, namelijk: 
• Peuteropvang De Dompelaar en basisschool De Dompelaar werken beide met het digitale 

kindvolgsysteem 'KIJK!'. 

• Zodra een kind 4 jaar wordt vindt er een warme overdracht plaats waarbij de leerkrachten, de 
pedagogisch medewerker en de ouders van het kind aanwezig zijn. Het kindvolgsysteem vormt 
de leidraad van het gesprek. 

• Projectthema's  worden samen in een jaarkalender afgestemd, waarbij er tevens 
gezamenlijke activiteiten tussen de peuter en kleutergroepen plaatsvinden. Tijdens de 
inspectie staat het thema 'onderwaterwereld' in het integrale kindercentrum centraal.  

• Vijf keer per jaar vindt er een VVE overleg plaats waarin het integrale VVE-beleid binnen 
kindcentrum De Dompelaar centraal staat. 

• Binnen het kindercentrum wordt er daarnaast gewerkt met combinatiefuncties. Zo staat de 
leerkracht van groep 1-2 op vrijdagen samen met de vaste beroepskracht op de peutergroep. 
Daarnaast is de vaste pedagogisch medewerkers van de peuters voor 8 uur per week 
aangesteld als onderwijsassistent op school. 

  

**Inhoudelijke eisen opleidingsplan voorschoolse educatie.  
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 
onder a tot en met e: 
a. het werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie; 
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschool. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch Mw. M. Janssen, directeur 

kindcentrum De Dompelaar) 
• Interview (2 vaste beroepskrachten) 
• Observaties (donderdag 07-0-2018, 13 kinderen met 2 beroepskrachten) 
• Website (https://www.dedompelaar.nl/pagina/340089/Peuterspeelzaal) 
• Pedagogisch beleidsplan (mei 2018) 

• VVE-certificaten (3 beroepskrachten) 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (jaarplan 2018-2019) 
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Personeel en groepen 
 
Inleiding  
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio, de opvang in de stamgroep en de stabiliteit van de opvang van 

kinderen, zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Alle beroepskrachten die tijdens de inspectie aanwezig waren (steekproef) en de houder zijn in het 
bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG), die in het kader van de continue screening is 

aangevraagd. Deze personen dienen zich uiterlijk 30 juni 2018 in te schrijven in het 
Personenregister Kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten ingezien 
(steekproef). De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de 

cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  
 
 
Aantal beroepskrachten 
Beroepskrachtkindratio juni 2018 
  

 dag  maximaal aantal kinderen  Aantal beroepskrachten 

 maandag  13  M+R 

 dinsdag  8  R 

 woensdag  13  M+R 

 donderdag  15  M+R 

 vrijdag  14  M+E 

  
  

Achterwacht 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 
  
Wanneer er slechts één beroepskracht in het kindcentrum wordt ingezet, is tenminste één andere 

volwassene aanwezig. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Er wordt opvang geboden in peuter(werk)groep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 jaar 
en 3 maanden tot 4 jaar. 
  

Vaste gezichten 
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar.  
  
Mentorschap 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. 

   
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch Mw. M. Janssen, directeur 

kindcentrum De Dompelaar) 
• Interview (2 vaste beroepskrachten) 
• Observaties (donderdag 07-0-2018, 13 kinderen met 2 beroepskrachten) 

• Website (https://www.dedompelaar.nl/pagina/340089/Peuterspeelzaal) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (3 beroepskrachten) 
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• Diploma's beroepskrachten (3 beroepskrachten) 
• Presentielijsten (week 24 2018) 

• Personeelsrooster (week 24 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Inleiding  
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 
opgesteld waarin een concrete beschrijving is opgenomen van de wijze waarop de achterwacht is 
geregeld indien er slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.  
  

Daarnaast wordt er getoetst of de houder er zorg voor draagt dat er gedurende de dagopvang te 
allen tijde één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen conform de kwalificatieregels. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Achterwachtregeling 
De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er slechts één beroepskracht aanwezig is staat 
concreet beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Zodra het beleid veiligheid- en 

gezondheidsbeleid is opgesteld wordt de achterwachtregeling hierin opgenomen. Tijdens het 
interview is de beroepskracht op de hoogte van de achterwachtregeling. 
  

Gekwalificeerde volwassene eerste hulp aan kinderen 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er te allen tijde een gekwalificeerde volwassene aanwezig 
is voor het verlenen van 'Eerste hulp aan kinderen'. 
  
  
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch Mw. M. Janssen, directeur 

kindcentrum De Dompelaar) 
• Interview (2 vaste beroepskrachten) 
• Pedagogisch beleidsplan (mei 2018) 
• Pedagogisch werkplan (11 juni 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

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

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

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 

op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie;  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 

evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 

dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 

worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 

passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 

dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 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 : Kindcentrum De Dompelaar 
Website : http://www.stichtinggoo.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting GOO Opvang 
Adres houder : Postbus 157 
Postcode en plaats : 5420AD GEMERT 

Website : www.fideskinderopvang.nl 
KvK nummer : 17101430 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Verone van Kilsdonk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gemert-Bakel 

Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5420DA GEMERT 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 26-06-2018 

Zienswijze houder : 09-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 09-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Onderstaande zienswijze is op 09-07-2018 ontvangen. 
  
  
ZIENSWIJZE HOUDER KINDCENTRUM 
  

Inspectie Kindcentrum de Dompelaar (KDV), 9-7-2018 
Registratienummer: 990685445 
  
Beste lezer , 
Voor Kindcentrum de Dompelaar staat het bieden van kwaliteit hoog in het vaandel. De 
kernwaarden van Kindcentrum de Dompelaar: veiligheid, transparantie, professionaliteit, 

ontwikkeling en plezier heb ik terug kunnen lezen in het rapport. Ik vind het een compliment voor 
de pedagogisch medewerkers dat de inspecteur enerzijds onze kernwaarden terug ziet en 

anderzijds ook ons aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie, waarbij we werken vanuit 
gezamenlijke thema’s. 
  
De wijze hoe de pedagogisch medewerkers samen met de leerkrachten invulling geven aan de 
thema’s geeft meerwaarde voor het kind in zijn/ haar ontwikkeling en voor de overgang naar 

groep 1-2. Ouders geven ook aan dat zij die meerwaarde ook zien. In relatie tot het volgen van de 
ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie is 
enerzijds terug te lezen in het pedagogisch beleidsplan, in het jaarplan, in de notulen van het 
groepsoverleg, in het volgsysteem KIJK van elk kind en in het overdrachtsformulier. Hieronder 
geef ik een korte toelichting hierop. Er wordt gewerkt vanuit doelen in een betekenisvolle 
omgeving, waarbij het kindvolgsysteem KIJK uitgangspunt vormt. Er is structureel groepsoverleg 
met pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directie en/ of intern begeleider waarbij gekeken 

wordt wat hebben kinderen nodig en hoe wordt er spelenderwijs aangeboden aan de kinderen 
altijd in de context van het thema. Ook ouders worden hierover structureel geïnformeerd via ons 
digitaal ouderportaal. Daarnaast hebben pedagogisch medewerkers overleg met ouders op vaste 
momenten, als een kind drie jaar wordt en als het kind naar groep 1-2 gaat. Daarnaast is er extra 
overleg met ouders indien de ontwikkeling van een kind extra ondersteuning vraagt. Dit kan zijn 

op basis van observaties van pedagogisch medewerkers en indien nodig (altijd in afstemming met 

ouders) van intern begeleider dan wel van een medewerker van het orthopedagogisch didactisch 
centrum (OPDC). Ouders krijgen dan eventueel materialen mee naar huis waarmee zij ook 
spelenderwijs kunnen oefenen met hun kind, nadat zij toelichting hebben gekregen van een 
pedagogisch medewerker. Verder hebben zijn er vaste voorleesmomenten waarbij ouders 
uitgenodigd zijn en waarbij een vaste bibliotheekmedewerker komt voorlezen in relatie tot het 
thema). 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


