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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. 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de beroepskwalificaties, VE-certificaten en 

EHBO-certificaten, het opleidingsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid.   

• Het inzien van het Personenregister kinderopvang. 

• Een bezoek aan de locatie. Daar heeft de toezichthouder het pedagogisch klimaat 

geobserveerd en gekeken of de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

• Een gesprek met de beroepskrachten. 

• Onderzoek naar de kennis van de beroepskrachten over het beleid. 

• Emailcontact met de directeur van IKC De Regenboog. 

 

De toezichthouder geeft in elk hoofdstuk een beschrijving van de beoordeelde voorwaarden. In de 

inleiding van elk hoofdstuk staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

beoordeelde voorwaarden zit achter in het rapport. 

  

  

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De toezichthouder heeft 2 tekortkomingen geconstateerd. De houder voldoet niet aan alle 

beoordeelde voorwaarden voor het hoofdstuk personeel en groepen. 

De houder voldoet na herstelaanbod aan de overige beoordeelde voorwaarden. 

  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken  

Peuteropvang (POV) De Regenboog Noordendijk maakt deel uit van de Stichting H3O. Deze 

kinderopvangorganisatie biedt Christelijke peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang, 

primair en voortgezet onderwijs aan in de gemeente Dordrecht. H3O biedt deze vormen van 

onderwijs en opvang aan op 14 Christelijke Integrale Kindcentra (IKC). Een daarvan is een 

evangelisch IKC. De stichting biedt daarnaast opvang en onderwijs aan op een school voor speciaal 

onderwijs (SBO). Ook biedt de stichting op 3 locaties voortgezet onderwijs aan.   

  

Binnen H3O werken meerdere pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches. Er is 1 pedagogisch 

beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het overkoepelende beleid op het gebied van de 

kinderopvang. De andere pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches zijn verdeeld over de 

verschillende locaties. 

  

POV De Regenboog is sinds 22-08-2022 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 16 kindplaatsen. De locatie bestaat uit 3 stamgroepen voor 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. Op De Regenboog wordt gesubsidieerde 

Voorschoolse Educatie (VE) aangeboden.    

  

De POV maakt deel uit van IKC De Regenboog. De buitenschoolse opvang maakt ook deel uit van 

dit IKC.  
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De directeur van het IKC geeft leiding aan de beroepskrachten. De pedagogisch coach ondersteunt 

de beroepskrachten in hun pedagogisch handelen en zorgt voor het locatie specifieke beleid. 

  

Onderzoeksgeschiedenis  

Op 16-08-2022 heeft de toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd. De 

toezichthouder gaf het advies om deze locatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang 

met 16 kindplaatsen. 

Het onderzoek voor registratie werd uitgevoerd in verband met een verhuizing van POV De 

Regenboog naar een nieuwe locatie. Daarbij is ook het aantal kindplaatsen gewijzigd van 32 naar 

16 kindplaatsen.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 

op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

  

Tekortkoming 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden. 

  

De stagiaire die structureel wordt ingezet tijdens de bewegingsles staat niet ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang en is niet gekoppeld aan de houder.   

  

In het rapport staat meer informatie over de tekortkomingen. 

  

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder een herstelaanbod gedaan voor 3 voorwaarden waar 

de houder niet aan voldeed. De houder heeft het herstelaanbod aangenomen. Na het 

herstelaanbod voldoet de houder aan deze beoordeelde voorwaarden. 

Het herstelaanbod gaat over het volgende hoofdstuk: Veiligheid en gezondheid. 

In het rapport staat meer informatie over het herstelaanbod onder dit hoofdstuk.  

 

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 het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk; 

• voorschoolse educatie; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het pedagogisch beleid. Hieronder staat 

per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de locatie volgens het pedagogisch beleid 

handelen. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch handelen 

onderwerp is van gesprek. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch 

handelen van de beroepskrachten. 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden van het pedagogisch klimaat. Uit de 

pedagogische observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten werken volgens het 

pedagogisch beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het 

ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

  

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 

verschillende momenten: vrij spel, fruit eten en drinken, activiteit in de kring en bewegingsles. De 

beschrijvingen hieronder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 

Hieronder beschrijft de toezichthouder 2 basisdoelen.  

  

Het bieden van emotionele veiligheid 

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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang).  

 

De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden:  

 

• De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.  

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 

gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. Een meisje loopt naar de beroepskracht en 

zegt "au." De beroepskrachten sluiten op een passende wijze aan op emotie van het meisje. Ze 

slaat een arm om haar heen en vraagt; "Heb je pijn?" Het meisje zegt "gevallen." "Gevallen ben je 

gevallen? Heb je een doekje nodig, een klein doekje?" Het meisje knikt en loopt terug naar haar 

stoeltje. De beroepskracht pakt een doekje en maakt deze nat. "Kijk eens doen we even op je 

wang. Ja, je hebt een rode plek. Ging je vallen van de stoel?" Het meisje knikt. 
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Een jongen heeft 4 puzzels gemaakt en de beroepskracht helpt hem bij het opruimen van de 

puzzels in de doos. "Goed man, je bent onze puzzelkoning." 

Een jongen is niet lekker en wil niet mee doen met de bewegingsles. De beroepskracht neemt hem 

mee naar de groep, waar hij op de bank gaat zitten. In afwachting van zijn moeder blijft de 

beroepskracht bij hem op de bank zitten. Samen bekijken ze de platen in het boek en voeren 

gesprekje over de afbeeldingen in het boek. 

 

• Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 

Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. De kinderen laten in hun gedrag zien dat zij weten wat er gaat gebeuren. Het 

welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 

met hun spel. In de poppenhoek spelen meerdere kinderen. Een jongen is druk bezig om stoelen 

op een rij achter het houten autostuur te zetten. Een meisje loopt lachend met een pet op haar 

hoofd naar de beroepskracht. "Hallo politieagent," zegt de beroepskracht. 

 

Wanneer een meisje een puzzel uit de kast pakt, volgen er al snel meerdere kinderen die een 

puzzel pakken. De beroepskrachten gaan beiden bij een tafel zitten. Een beroepskracht heeft voor 

zich op tafel een speelgoed mandarijn liggen. Ze doet net of ze de mandarijn schilt en een partje 

pakt. Ze vraagt of de kinderen aan tafel ook een stukje lusten. Twee kinderen gaan mee in het 

fantasiespel van de beroepskracht. Ze doen hun mond open alsof ze een hapje mandarijn eten. 

Een jongen kijkt wat argwanend en de beroepskracht legt uit: "Het is plastic, is nep. Wil je toch?" 

De jongen knikt en opent zijn mond wanneer de beroepskracht het aanbiedt. 

Bij de beroepskracht staat een meisje. Ze laat een lege portemonnee zie. "Is je geld weg. Zat er 

wel geld in?" De beroepskracht maakt een grapje: "Dat wordt geen kopje koffie straks, heb je geen 

geld meer voor." 

  

Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 

  

De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen. 

Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 

 

• De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. De kinderen krijgen tijdens de ochtend verschillende activiteiten 

aangeboden. Na het fruit eten gaan de kinderen in de kring. Op het digibord wordt een spelletje 

memory gespeeld. De kinderen mogen om de beurt 2 kaartjes komen aantikken. Op de kaartjes 

staan winterse afbeeldingen zoals handschoenen, een sjaal, een sneeuwpop en een kaars. De 

beroepskrachten vragen de kinderen welke afbeelding ze hebben omgedraaid. Een jongen tikt 2 

kaartjes aan. "Twee handschoenen" zegt hij en kijkt trots naar de beroepskracht. "Heel goed 

opgelet," zegt de beroepskracht. Een meisje springt op van de bank en loopt op het digibord af. Ze 

draait 2 kaartjes om en kijkt een beetje teleurgesteld. De beroepskracht zegt; "De kaars en de 

sjaal, jammer." Wanneer alle kaartjes zijn omgedraaid volgt er een kort liedje. De meeste kinderen 

springen op en dansen blij in de kring.  

Een beroepskracht ondersteunt een jongen, die Engels als moedertaal heeft, door af en toe 

woorden in het Engels te vertalen. Na het memoryspel gaan de kinderen in de hal gymmen onder 

begeleiding van een gymleerkracht en stagiaire. Er staat een parcours opgesteld. De beroepskracht 
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begeleidt kinderen bij het gooien van pittenzakjes op een mat. Daarbij benoemt de beroepskracht 

de kleuren van de pittenzakjes.   

 

Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. Een meisje leunt tegen de 

beroepskracht aan. De beroepskracht vraagt; "Hoe gaat het met jou. Je had net een moeilijke 

puzzel gemaakt hè." Een jongen heeft zijn puzzel af en staat op. "Zal ik even met je meelopen. 

(Naam) hij was een beetje te makkelijk voor jou. Zullen we samen even in de kast kijken?" De 

jongen kiest een puzzel uit de kast. "Die is wel super moeilijk." Zegt de beroepskracht en houdt de 

jongen een andere puzzel voor; "Zullen we deze maken?" Een meisje vraagt de beroepskracht om 

hulp bij het maken van een puzzel. Het meisje naast haar staat op en pakt een puzzelstukje op. De 

beroepskracht legt uit: "Kijk (Naam)gaat jou helpen. (Naam) heeft de puzzel al eens vaker 

gemaakt." 

  

    • Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. In het dagprogramma zijn altijd activiteiten 

opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot taalverrijking. 

  

Aan tafel zitten 4 kinderen te puzzelen. De beroepskracht voert gesprekjes met de kinderen. Een 

kind wijst naar de puzzel: "Daar is een baby." "Is er een baby? Waar speelt de baby? Is de baby in 

de box?" "Nee, hij zit op de grond" zegt het kind. "Ik denk dat hij in de box zit. Ga maar eens 

kijken." 

Voor het fruit eten zingen de beroepskrachten een liedje om het opruimen aan te kondigen. Ze 

begeleiden de kinderen bij het opruimen en benoemen daarbij het speelgoed en meubels. In de 

kring zingen de beroepskrachten en kinderen met elkaar het fruit lied. De kinderen pakken hun tas 

uit de bak en gaan aan de lage tafels zitten. De beroepskrachten en kinderen voeren korte 

gesprekjes over het fruit en andere eten dat de in hun bakje zit. "Wat ben je goed appel aan het 

eten vandaag," zegt de beroepskracht. Het meisje knikt en zegt "Mama." "Ja de appel heeft mama 

gekocht hè." Een meisje laat trots haar trui zien waar een tekst op staat. De beroepskracht zingt 

een liedje van het alfabet. De andere beroepskracht zegt: "Mooie letters op jouw trui. Op je trui 

staat 'altijd blij'." 

 

Voorschoolse educatie 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE). Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

   

Aanbod VE 

Op de peuteropvang werken de beroepskrachten met een erkend VE-programma. De 

beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een gestructureerde manier. 

Hierbij besteden zij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen kunnen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar in 1,5 jaar tijd 

minimaal 960 uur VE krijgen. Hierbij gaat het om 960 uur aan activiteiten, met als doel het 

stimuleren van de vier bovengenoemde ontwikkelingsgebieden. 

  

De beroepskrachten bieden 5 dagen per week VE aan. Zij doen dit 40 weken per jaar. In de 

schoolvakanties is de locatie gesloten. 

  

Pedagogisch beleidsplan 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de 

beoordeelde voorwaarden voor VE. 
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De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan op een duidelijke manier: 

• Hoe een kind vanaf 2,5 jaar in 1,5 jaar tijd ten minste 960 uur aan VE kan krijgen. De houder 

telt hierbij maximaal 6 uur per dag mee aan VE. 

• De visie op de VE. Daarbij is duidelijk hoe deze visie is te herkennen in het aanbod van 

activiteiten. 

• Hoe de beroepskrachten de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren op het gebied van taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• Hoe de beroepskrachten de ontwikkeling van de peuters volgen. 

• Hoe de beroepskrachten het aanbod van VE afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen. 

• Hoe de houder ouders betrekt bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. 

• De inrichting van de ruimte waarin de houder de VE aanbiedt. Daarbij is ook duidelijk hoe de 

beroepskrachten passend materiaal voor VE aanbieden. 

• Hoe de beroepskrachten zorgen voor een zorgvuldige overgang van het kind van de voor- naar 

vroegschoolse educatie. 

• Hoe de houder zorgt voor een inhoudelijke aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse 

educatie.   

• De manier waarop de houder de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach VE inzet. De houder 

beschrijft duidelijk hoe dit de kwaliteit van de VE  verbetert. 

  

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleidsplan. De 

toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens de 

beschrijving in het beleid. Ook heeft de toezichthouder de beroepskrachten een aantal vragen 

gesteld over VE-onderwerpen uit het beleid. 

  

Beroepskracht-kindratio en groepsgrootte 

De houder voldoet aan de voorwaarde voor de maximale groepsgrootte. De stamgroep bestaat uit 

maximaal 16 aanwezige kinderen. 

  

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten VE en het aantal aanwezige kinderen voldoet 

aan de beoordeelde voorwaarde. Er is minimaal 1 beroepskracht VE per 8 kinderen aanwezig. 

  

Tijdens het inspectiebezoek worden er 11 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten VE. 

  

VE kwalificatie-eisen beroepskrachten 

De aanwezige beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft meegenomen hebben 

een geschikte beroepskwalificatie volgens de meest recente CAO kinderopvang. 

  

De aanwezige beroepskrachten hebben een bewijs dat zij een scholing, met goed gevolg, hebben 

afgerond voor kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie. 

  

Uit de certificaten blijkt dat de beroepskrachten taalniveau 3F hebben op de onderdelen 

'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 

  

Opleidingsplan 

De houder heeft een opleidingsplan voor het huidige kalenderjaar. Hierin staat duidelijk en 

toetsbaar hoe de houder de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten VE onderhoudt. Het 

gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die staan in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie. 

De houder voert het opleidingsplan uit in de praktijk. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie (VE). Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

  

Inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE 

De houder zet in het huidige jaar op deze locatie een pedagogisch beleidsmedewerker VE in om de 

kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen. 

  

De houder zet de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in als pedagogisch beleidsmedewerker 

VE. Zij is in januari 2022 gestart met haar werkzaamheden om de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie te verhogen. 

Dit vond eerst plaats op de oude locatie aan de Noordendijk 264 en is doorgegaan op de nieuwe 

locatie aan de Noordendijk 250. 

  

De toezichthouder vindt het aannemelijk dat de houder op deze locatie een pedagogisch 

beleidsmedewerker VE in zal zetten om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen. 

  

De daadwerkelijke inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE beoordeelt de toezichthouder 

in 2023. 

  

Invulling van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker VE in om de kwaliteit van de VE op deze locatie 

te verhogen. De pedagogisch beleidsmedewerker VE maakt beleid, voert beleid in de praktijk in en 

coacht de beroepskrachten. 

  

In 2023 beoordeelt de toezichthouder of de pedagogisch beleidsmedewerker VE de genoemde 

taken heeft uitgevoerd. 

  

Vastlegging aantal doelgroep-peuters (met een VE-indicatie) 

De houder heeft vastgelegd hoeveel doelgroep-peuters (met een VE-indicatie) op 1 januari van dit 

kalenderjaar op de vorige locatie aan de Noordendijk 264 waren geplaatst. Dit heeft de houder 

vastgelegd in het document overzicht centrum VVE- indicatie.  

  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan (Stichting H3O Pedagogisch beleidsplan 2022 - deel 1) 

• Pedagogisch werkplan (POV IKC De Regenboog Noordendijk) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Scholingsplan opvang 2022) 

• Info brochure VVE piramide, ontvangen 2-11-2022 

• Piramide voor thuis, Kerst oriënteren, ontvangen 2-11-2022 

• Overzicht Centrum VVE-indicatie  

• Mailcontact met directeur 20-12-2022  
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 De houder voldoet niet aan de volgende voorwaarden: 

  

 In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

 

  

Niet in personenregister kinderopvang  

Ten tijde van het inspectiebezoek staat een stagiair die bij de gymactiviteit is betrokken niet 

ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en is niet gekoppeld aan de houder. 

De houder laat weten dat er direct actie is ondernomen. De stagiair zal totdat de inschrijving in het 

PRK en de koppeling met de houder is geregeld niet aanwezig zijn bij de gymactiviteiten van de 

peuters.  

  

Wel in het personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten en vakdocent gym staan ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 
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Ook de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en voorlees vrijwilliger staan ingeschreven in het 

Personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de opleidingseisen. Hieronder staat 

waaruit dit blijkt: 

 

De aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach hebben een geschikt 

diploma volgens de geldende cao-kinderopvang. 

  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht-kindratio voldoet. Dit blijkt uit de observatie. Tijdens het inspectiebezoek ziet de 

beroepskracht-kindratio er zo uit: 

  

Groep Leeftijden Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Aantal vereiste 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Peutergroep 1   2 - 4 jaar  11 kinderen   2 beroepskrachten   2 beroepskrachten 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor een stabiele opvang voor het kind. 

Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Opvang in groepen 

Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Dit zijn de volgende groepen: 

  

Groep Leeftijden Maximale groepsgrootte 

Peutergroep 1   2 - 4 jaar   16 kinderen 

Peutergroep 2   2 - 4 jaar   16 kinderen 

Woensdaggroep   2 - 4 jaar   16 kinderen 

  

De houder zorgt voor stabiliteit van de opvang voor de kinderen. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch werkplan (POV IKC De Regenboog Noordendijk) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Mailcontact met directeur 20-12-2022  
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 De houder voldoet na herstelaanbod aan de beoordeelde voorwaarden voor het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. De toezichthouder heeft een herstelaanbod gedaan op de volgende 

voorwaarden: 

  

 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

 

Hieronder staat per onderdeel beschreven waar de houder (na herstelaanbod) aan voldoet. 

  

Actueel beleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de 

beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten 

hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de 
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werkoverleggen. De locatiemanager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten. 

Waar nodig worden de protocollen aangepast. 

  

Inzichtelijk 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie is inzichtelijk voor alle beroepskrachten, 

ouders en stagiaires. De houder heeft in het beleid beschreven op welke manier het beleid 

inzichtelijk is.    

  

Tijdens het inspectiebezoek staat in het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet concreet beschreven 

hoe dit beleid inzichtelijk is voor stagiaires en vrijwilligers. In het beleid staat wel concreet 

beschreven hoe het beleid voor beroepskrachten en ouders inzichtelijk is. De toezichthouder heeft 

de houder een herstelaanbod gedaan. De houder heeft het aanbod aangenomen en op 17-01-2023 

de tekortkoming hersteld.   

  

Grote en kleine risico's 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan in elk geval de voornaamste risico's met grote 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. 

De houder heeft aan de risico's een specifieke aanpak gekoppeld. De houder gebruikt huisregels, 

concrete maatregelen en/of een plan van aanpak voor het verkleinen of wegnemen van de risico's. 

  

Tijdens het inspectiebezoek is tijdens de gymactiviteit een risico op vallen van hoogte 

geconstateerd. Tijdens de gymles in de hal wordt een klimrek gebruikt. Tijdens de activiteit gleed 

een kind tussen de sporten van de trap en kon zich nog vasthouden aan een plank. De 

beroepskracht die op afstand stond waarschuwde de stagiaire die in de buurt van het klimrek 

stond.  

Het risico staat niet beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Er zijn ook geen 

maatregelen beschreven ter voorkoming van dit risico.   

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. De houder heeft het aanbod 

aangenomen en op 17-01-2023 de tekortkoming hersteld.   

  

Het beleid beschrijft hoe de beroepskrachten kinderen leren omgaan met kleine risico’s. 
  

Handelswijze indien een risico zich voordoet 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe beroepskrachten moeten handelen wanneer 

een risico zich in de praktijk voordoet. 

  

Verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag 

In het beleid staat welke maatregelen de houder neemt om het risico op grensoverschrijdend 

gedrag te verkleinen. Het gaat hierbij om grensoverschrijdend gedrag door aanwezige volwassenen 

en kinderen op de locatie. Het beleid beschrijft dit risico en hoe de beroepskrachten moeten 

handelen als dit risico zich voordoet. Dit is ook de beschrijving van het vierogenprincipe. 

  

Uitvoering in praktijk 

Op deze locatie werken de beroepskrachten volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De 

toezichthouder heeft dit beoordeeld aan de hand van speerpunten. Tijdens de inspectie heeft de 

toezichthouder de speerpunten ‘Vallen van hoogte’ en ‘buitenruimte' beoordeeld. De toezichthouder 

heeft hiervoor een observatie uitgevoerd en het veiligheids- en gezondheidsbeleid bekeken. 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens 

de beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook heeft de toezichthouder de 

beroepskrachten een aantal vragen gesteld over deze onderwerpen. 
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Achterwacht 

Het beleid beschrijft de achterwachtregeling. Voor deze locatie is van toepassing: 

  

Externe achterwacht 

Dit zijn afspraken met volwassenen die bij calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum 

kunnen zijn. 

  

EHBO 

Op de locatie is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige kwalificatie voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit het personeelsrooster en de EHBO-certificaten 

van de beroepskrachten. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certificaten 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (IKC DE Regenboog Centrum januari 2023) 

• Corona info IKC De Regenboog Centrum 

• Maatregelenladder+corona aanpak kinderopvang 

• Mailcontact met directeur 20-12-2022 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 
• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor accommodatie en inrichting. Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Inrichting 

De binnenspeelruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht. De inrichting van de 

binnenspeelruimte en het spelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

Er is spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. De beroepskrachten hebben 

meerdere speelhoeken ingericht. Het speelgoed en de spelmaterialen zijn zichtbaar voor de 

kinderen. De kinderen kunnen dit zelf pakken. 

 

De groep maakt gebruik van een vaste, afzonderlijke groepsruimte. daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van de centrale hal voor een gymactiviteit. 

 

De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot 2 jaar aangrenzend aan het kindercentrum. 

Voor kinderen van 2 jaar en ouder is de buitenspeelruimte aangrenzend aan het pand. 

 

De buitenspeelruimte is veilig en toegankelijk. De inrichting van de buitenspeelruimte en het 

buitenspelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (IKC DE Regenboog Centrum januari 2023) 

• Pedagogisch werkplan (POV IKC De Regenboog Noordendijk) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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 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 vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
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Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

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

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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) 

 

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-
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : H3O Peuteropvang De Regenboog Noordendijk 

Website : http://www.h3o.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 H3O 

Adres houder : Kolfstraat 120 

Postcode en plaats : 3311 XL Dordrecht 

Website : www.hadrieo.nl 

KvK nummer : 41120110 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Rieken 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 08-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 18-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 02-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De ontspannen open sfeer op de groep ten tijde van het onderzoek is representatief voor de gehele 

peuteropvang. De pedagogisch medewerkers hebben een vertrouwde band met de peuters op de 

groep en hun ouders/verzorgers. Tijdens opvangtijd dagen zij de peuters uit tot het gebruik van taal, 

helpen zij hen groeien en geven zij hen ruimte om tot ontwikkeling te komen. In korte tijd is het 

nieuwe onderkomen van de peuteropvang zeer vertrouwd geworden voor zowel peuters, als 

pedagogisch medewerkers.  

Ten tijde van het onderzoek was een stagiaire van onze vakleerkracht gym van DordtSport aanwezig 

tijdens de gymles. Zijn vog was niet gekoppeld aan het personenregister van de kinderopvang. Bij 

constatering is direct actie ondernomen. De betreffende stagiaire is tot het moment van inschrijving 

in het personenregister kinderopvang niet aanwezig geweest op tijdens de gymlessen aan de peuters 

van de peuteropvang. Eerder is hij nooit zonder bijzijn van de vakleerkracht gym en de pedagogisch 

medewerkers betrokken en/of aanwezig geweest bij de peuteropvang. De inschrijving is reeds 

gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 


