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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek; 

• Locatiebezoek; 

• Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Berkelland begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen:  

• Accommodatie. 

 

Beschouwing 

Feiten kindercentrum  

Kinderdagverblijf (KDV) Oqido locatie Lariksweg is gehuisvest in een gebouw aan de Lariksweg 27 

in Eibergen. Oqido locatie Lariksweg heeft op dit moment vijf stamgroepen, heeft 64 kindplaatsen 

en maakt deel uit van Kinderopvang Berkelland B.V. 

   

Inspectiegeschiedenis 

5 juli 2018, Jaarlijks onderzoek; overtredingen zijn geconstateerd op de domeinen Pedagogisch 

klimaat en Veiligheid en gezondheid; 

14 november 2018, Nader onderzoek; overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek zijn 

geconstateerd zijn niet langer aanwezig; 

3 juni 2019, Jaarlijks onderzoek; Er zijn geen overtredingen geconstateerd; 

In 2020 heeft er vanwege de corona pandemie geen jaarlijks onderzoek plaats gevonden; 

8 maart 2021, Jaarlijks onderzoek; Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Huidige bevindingen 

Op dinsdag 11 oktober 2022 is KDV Oqido locatie Lariksweg in opdracht van de gemeente 

Berkelland bezocht voor een jaarlijks onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een 

documentenonderzoek, observaties van de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten.  

  

Aan de getoetste voorwaarden wordt niet volledig voldaan. Er zijn overtredingen geconstateerd 

binnen het Domein: 

• Pedagogisch klimaat 

  

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 

  



 

 

5 van 29 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-10-2022 

Oqido locatie Lariksweg te Eibergen 

 

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 Kinderopvang Berkelland B.V. beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan: 

"Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022". Daarnaast is er voor de VE-groep een 

werkplan opgesteld: ''Werkplan Kindercentrum Oqido Locatie Lariksweg Oranje Kikker, oktober 

2022''. 

De schuingedrukte tekst is overgenomen uit deze pedagogisch werk- beleidsplannen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat de ontwikkeling van het kind centraal staat: 

Hoofdstuk 2 Visie en uitgangspunten   

2.1 Kindbeeld  

Elk kind is competent en uniek. Dit betekent niet dat een kind alles al kan, maar wel dat het alles 

in huis heeft om zichzelf en de wereld te ontdekken. Kinderen zijn nieuwsgierig, actief en 

onderzoekend en willen graag leren en zich ontwikkelen.  

 

Tijdens het bezoek ziet de toezichthouder dit ook in de praktijk. De kinderen worden op deze 

locatie opgevangen in vijf groepen: 

• 0-2 jaar: Oranje Muis 

• 0-2 jaar: Paarse Hond (niet geopend) 

• 1-3 jaar: Gele Pinguïn 

• 2-4 jaar: Rode Eend 

• 2-4 jaar: Oranje Kikker (VEgroep) 

 

Een beroepskracht gaat een kind verschonen, ze zegt: ‘Kom maar, mag je klimmen (op het 

commodetrapje). Heel goed!'' Wanneer een kind naar het toilet is geweest zegt de beroepskracht: 

‘Heel goed hoor! Mag je even doortrekken en handen wassen''. Kinderen leren zelfstandiger te 

worden en zich te ontwikkelen. 

 

Een kindje dat verdrietig is, wordt door de beroepskrachten gezien en zij weten op welke wijze dit 

kindje troost en/of afleiding nodig heeft. Zo zegt de beroepskracht: ‘Kom maar, gaan we kijken wat 

er allemaal in zit''. En ze laat een koffertje met materialen zien die aansluiten bij de 

belevingswereld van deze kinderen (poppetjes). Het verdrietige kindje is afgeleid en vergeet haar 

verdriet even. De beroepskrachten hebben aan de pedagogisch coach gevraagd om mee te kijken 

in hoe er nog meer ingespeeld kan worden op het verdriet van dit kindje. 

 

Een beroepskracht vertelt waar ze pedagogisch gezien trots op is op deze locatie: het stimuleren 

van de ontwikkeling door het aangeboden programma met bijbehorende materialen. En daarop 

volgend de groei zien bij kinderen. De overgang naar school te vergemakkelijken voor de kinderen: 

leren in de kring te zitten en stil te zitten bijvoorbeeld. 
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In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder onder andere het volgende opgenomen: 

• 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. 

  

10.3 Stagiaire en ondersteuning door andere volwassenen  

Bij Oqido zijn regelmatig stagiaires. We werken met stagiaires op verschillend niveaus PW en 

Helpende Zorg en Welzijn. Stageperiodes variëren van een half jaar tot een jaar, twee of drie 

dagen in de week. Er wordt onderscheid gemaakt tussen BOL-leerlingen en BBLleerlingen.  

 

Stagiaires zijn boventallig, hebben een begeleider (een van de pedagogisch medewerkers). In de 

taakurenregeling is meegenomen dat er per week tijd is om begeleidingsgesprekken te voeren. 

Afhankelijk van het leerjaar en het niveau kunnen taken of een activiteit zelfstandig uitgevoerd 

worden. Voor stagiaires is een beleid opgesteld.  

 

Werkwijze stagiaires:  

(Hierin staat onder andere het volgende beschreven:) 

- De eerste twee weken zijn oriëntatieweken.  

- De stagiaire houdt zich deze weken bezig met het leren kennen van de kinderen.  

- Dit gebeurd door het spelen met de kinderen en het doornemen van de kaarten en kindgegevens. 

- Zij maakt kennis met de manier waarop er wordt gewerkt in de groep.  

- In deze twee weken gaat alles onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. 

- Onder begeleiding:  

o verschonen van een kind,  

o naar bed brengen/uit bed halen  

o fruit klaar maken 

- Vanaf de derde week mag de stagiaire kinderen in de leeftijd vanaf 8 maanden naar bed 

brengen/uit bed halen en voeden.(eerst onder begeleiding)  

- De pedagogische medewerker controleert of de voeding niet te heet is.  

- De stagiaire controleert dat nog eens, zodat hij/zij leert wat de juiste temperatuur is.  

- De stagiaire kijkt zelf welke kinderen 8 maanden en ouder zijn.  

- Kinderen die voor het eerst fruit, brood of groenten krijgen worden door een pedagogisch 

medewerker gevoed. (i.v.m. kans op verslikken)  

- De stagebegeleider geeft aan wanneer een stagiaire zijn/haar taken mag uitbreiden.  

- Dit wordt in de overdrachtsklapper meegedeeld aan de andere pedagogisch medewerkers.  

- Als de stagiaire enigszins is ingewerkt krijgt hij/zij uitleg over de klappers: notulen van 

vergaderingen, Roosters, Medicijnbeleid (klapper G.G.D.) 

- Halverwege de praktijkperiode begint de stagiaire met de schriftelijke overdracht naar de ouders.  

- Dit doet zij eerst in klad en bespreekt dit met de praktijkopleider.  

- Dit gaat de eerste keer niet naar de ouders.  

- Een volgende keer eerst in klad en na goedgevonden door een pedagogisch medewerker kan dit 

in de overdracht naar de ouders/ verzorgers.  

- Ter afsluiting van de beroepspraktijkperiode neemt de stagiaire afscheid door dit schriftelijk aan 

de ouders/ verzorgers mee te delen.  

- De stagebegeleider en pedagogisch medewerkers begeleiden de stagiaire tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden.  

- De pedagogisch medewerkers nemen bij problemen contact op met de praktijkopleider.  

- De stagebegeleider informeert periodiek naar de vorderingen van de stagiaire.  

- De stagebegeleider onderhoud wekelijks begeleidingsgesprekken met de stagiaire  
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Elk jaar wordt bekeken of wij gebruik maken van een of meerdere stagiaires en door wie deze 

stagiaire begeleid wordt.   

 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 

De houder heeft de volgende voorwaarden deels opgenomen in het pedagogisch 

beleidsplan:  

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

 

Locatie Lariksweg Eibergen  0 – 4 jaar                                            Kindaantal:   

2 groepen van 0-1,5 jaar Paarse Hond en Oranje Muis                       9 kinderen per groep  

1 groep van 1,5 – 2,5 jaar Gele Pinguïn                                              14 kinderen  

1 groep van 2,5 – 4 jaar Rode Eend                                                    16 kinderen  

1 groep van 2-4 jaar Oranje Kikker                                                      16 kinderen  

 

2.7 Groepenindeling  

Binnen Oqido wordt er gewerkt met verschillende groepen, ze zijn ingedeeld naar leeftijd en deze 

zijn als volgt: Babygroepen 0 – 1,5 jaar, dreumesgroep 1,5-2,5, peutergroepen 2/2,5 – 4 jaar en 

verticale groepen 0 – 4 jaar. Buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar. Deze indeling is locatiegebonden; 

afhankelijk van het aantal kinderen op de locatie. Soms zullen kinderen op gezette tijden de 

stamgroep verlaten om in een andere groep ontwikkelingsgerichte activiteiten o.a. in het kader van 

“Startblokken” te kunnen doen. Tevens zal in de toekomst het “open deurenbeleid” meer gestalte 

krijgen. De werkwijze hiervan zal beschreven worden in de werkplannen op de groepen.  

 

De houder heeft op dit moment geen concrete beschrijving van de werkwijze opgenomen voor deze 

groepen. 

• 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. 

 

10.7 3-uurs regeling  

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-

kindratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er 

kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat 

minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers 

wordt ingezet.  

 

Onderstaand staat vermeld hoe er op de groepen bij Oqido afgeweken wordt van de 3-uurs 

regeling. 

 

Paarse Hond en Oranje Muis:  

Maandag t/m vrijdag(alleen Paarse Hond geopend)  

Van 7.30 tot 8.15 uur is er 1 medewerker aanwezig, de 2e medewerker start om 8.15 uur. Tussen 

12.30 – 14.00 nemen beide medewerkers om beurten pauze en is er 1 medewerker op de groep. 

De 1ste medewerker gaat eind van de dag om 17.15 uur weg terwijl de 2e medewerker tot 18.00 

uur werkt.  
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Gele Pinguin:  

Maandag t/m vrijdag  

Van 7.30 tot 8.15 uur is er 1 medewerker aanwezig, de 2e medewerker start om 8.15 uur. Tussen 

12.30 – 14.00 nemen beide medewerkers om beurten pauze en is er 1 medewerker op de groep. 

De 1ste medewerker gaat eind van de dag om 17.15 uur weg terwijl de 2e medewerker tot 18.00 

uur werkt.  

 

Rode Eend:  

Maandag t/m vrijdag  

Van 7.30 tot 8.15 uur is er 1 medewerker aanwezig, de 2e medewerker start om 8.15 uur. Tussen 

12.30 – 14.00 nemen beide medewerkers om beurten pauze en is er 1 medewerker op de groep. 

De 1ste medewerker gaat eind van de dag om 17.15 uur weg terwijl de 2e medewerker tot 18.00 

uur werkt.  

 

Soms werken we met 1 medewerker van 7.30 tot 18.00 uur. De pauze(45 minuten) lost ze op 

samen met een medewerker van een andere groep, dit gaat altijd in overleg met elkaar.. Qua tijd 

wordt hier gekeken naar kinderen die in bed liggen en/of opgehaald worden zodat de medewerker 

zelf de overdracht met ouders kan doen.  

 

Oranje Kikker:  

Hier is de 3 uurs regeling niet van toepassing omdat de medewerker(s) gedurende de volledige 4 

of 3.5 uur dat de kinderen de groep bezoeken aanwezig zijn.  

 

De houder heeft alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt 

voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-

kindratio niet beschreven. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde wordt deels voldaan. 

 

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

voldaan:  

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, 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 minimumaantal 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Voorschoolse educatie 

De houder heeft naast het algemene pedagogische beleidsplan een werkplan voor de VE-groep 

opgesteld: ‘Werkplan Kindercentrum Oqido Locatie Lariksweg Oranje Kikker, oktober 2022''. 

 

Openingstijden  

KDV Oqido locatie Lariksweg biedt per week ten minste 16 uur aan activiteiten gericht op het 

stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Er wordt opvang geboden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van  

08.30- 12.30 uur. 

 

VE-programma 

De houder heeft onder andere het volgende hierover opgenomen in het werkplan: 

2.10 Voor – en vroegschoolse educatie (VVE)  

We werken op de peutergroepen met een programma Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 

Startblokken. Er wordt spelenderwijs gewerkt met een aanvullend programma, genaamd Puk & Ko. 

Waarbij veel aandacht is voor taal (zie werkplan). Kinderen zijn hierdoor in staat een goede start te 

maken in het basisonderwijs. Door de gestructureerde aanpak worden kinderen ook op andere 

ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Doelstelling: het bieden van extra ondersteuning bij de 

verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind.  

 

Werkplan Puk & Ko 

Wij werken volgens de VVE-methode Puk & Ko. Dit is een stimuleringsprogramma met aandacht 

voor alle ontwikkelingsgebieden (zoals taal, sociale ontwikkeling en rekenen).  

 

Beide zijn programma's waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt 

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

Het thema is 'Muziek en dans'. Er zijn boekjes, notenbalken en muziekinstrumenten aanwezig in dit 

thema op de groep. Ook zijn er diverse knutselwerkjes in het thema zichtbaar op de groep. 

 

Aantal beroepskrachten  

Tijdens het locatiebezoek zijn er twee beroepskrachten en 9 kinderen aanwezig, waarvan meerdere 

kinderen met een VE-indicatie. Ook is de pedagogisch coach op de groep aanwezig voor een 

observatie.  

Beroepskrachten werken naar gelang het aantal kinderen met zijn tweeën of alleen. Ook zijn er 

regelmatig stagiaires aanwezig. 

 

Groepsgrootte  

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

 

Scholingsplan  

De houder heeft een scholingsplan ontwikkelt waarin de scholing omtrent de VE is beschreven.  

Uit het plan wordt duidelijk dat het jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig. 

 

Opleiding beroepskrachten 

De aanwezige beroepskrachten voor deze locatie in het bezit zijn van een VE-certificaat, te weten: 

Startblokken. Ook beheersen zij aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 
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Pedagogisch beleidsplan 

In het pedagogisch werkplan is onder andere het volgende opgenomen; 

• In het beleidsplan en werkplan heeft de houder de voor het kindercentrum kenmerkende visie 

op de voorschoolse educatie beschreven. Er wordt gewerkt met thema's die uitgewerkt zijn 

volgens het format van Startblokken en Uk en Puk, zodat alle aspecten van de ontwikkeling 

aan bod komen. De ruimte wordt hierop aangepast en ingericht; 

• de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en de VE-activiteiten hierop 

worden aangepast: 

''De pedagogisch medewerker is opgeleid om de ontwikkeling van het kind nauwlettend te volgen. 

Tijdens de kindbespreking, gemiddeld 2 keer per jaar, worden de gezamenlijke kinderen met de 

medewerkers van de Oranje Kikker besproken. Ook wordt er besproken welke pedagogisch 

medewerker de eindevaluatie invult en het eindgesprek voert met ouders. Dit zal over het 

algemeen het aanspreekpunt van het kind zijn.  

 

8.1 Observeren en signaleren  

In de periode dat de kinderen het kindercentrum bezoeken worden zij minimaal twee keer 

geobserveerd door de pedagogisch medewerker. Dit vindt plaats aan de hand van de daarvoor 

bestemde observatielijsten (kind-volgsysteem). Indien nodig vinden er meerdere observaties 

plaats. De pedagogisch medewerker is opgeleid om de ontwikkeling van het kind nauwlettend te 

volgen. Tijdens de kindbespreking, gemiddeld een keer in de drie maanden, worden alle kinderen 

besproken. Indien nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld';  

 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

• 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: 

 

Doorgaande lijn basisschool  

Door het werken met de methode Puk&Ko wordt er een goede aansluiting gecreëerd met de 

bestaande methoden van taalonderwijs voor kleuters op de basisscholen.  

 

2.11 Overdracht naar basisschool en buitenschoolse opvang  

Koude overdracht: zie werkplan 8.1  

Warme overdracht: volgens protocol (zie bijlage1)  

Als een kind doorstroomt naar een buitenschoolse opvang binnen onze organisatie dan zoekt het 

aanspreekpunt contact met de BSO medewerker en bij geen bijzonderheden wordt het werkplan 

8.1 gehanteert. Bij bijzonderheden zal ook hier een warme overdracht plaatsvinden en zullen 

ouders hiervoor uitgenodigd worden. Als een kind naar een BSO van een andere organisatie gaat 

vindt er een telefonische overdracht plaats. 
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8.1 Observeren en signaleren  

Kinddossier / overdracht.  

Werkwijze: 

- Het portfolio wordt ca. 3 weken voor het afscheid ingevuld en aan de ouders meegegeven. Er 

wordt een afspraak gemaakt om samen met de pedagogisch medewerker dit te bespreken (een 

gesprek van ongeveer 10 min.) Als ouders en de pedagogisch medewerker akkoord zijn met de 

gegevens wordt het ondertekend door de ouders en de pedagogisch medewerker  

- Na akkoord worden er 2 kopieën gemaakt  

- 1 kopie blijft een jaar lang bewaard in het dossier, 1 kopie geven de ouders aan de basisschool en 

het origineel mogen ze zelf houden  

- Ouders ondertekenen een overdrachtsformulier waarin toestemming wordt gegeven om 

kindgegevens te verstrekken aan de basisschool  

 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 

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

jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast. 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. 

 

De houder heeft een opleidingsplan VE vastgesteld: ‘VVE OPLEIDINGSPLAN Oqido Eibergen/ 

Rekken 2022-2023'' evalueert deze jaarlijks en stelt het plan bij indien nodig. 

 

• 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; 

 

2.15 Ouderbetrokkenheid  

In 9.1 staat omschreven dat de contacten tussen ouder en pedagogisch medewerker van groot 

belang is. Voor kinderen die een 3e en 4e dagdeel komen op basis van indicatie zijn de contacten 

nog intensiever en worden ouders meer betrokken bij de activiteiten die aangeboden worden. 

Naast de dagelijkse gesprekken tijdens de breng- en haalmomenten zijn er gesprekken met ouders 

over de ontwikkeling en de vordering hiervan. Ook kan het zijn dat externe partijen zoals het 

consultatiebureau, integrale vroeghulp ed hierbij aanschuiven. Wij geven in sommige gevallen 

ouders de opdracht mee om bezig te gaan met de zindelijkheid, ook hier gaan we daar mee aan 

het werk. Of we vragen ouders om de speen bij kinderen af te bouwen, dit is van groot belang voor 

de kinderen die geplaatst zijn met een indicatie op het gebied van spraak-taal. En ouders 

stimuleren we om het lezen te bevorderen. Om thuis ook dagelijks een of meerdere momenten in 

te bouwen om hun kind voor te lezen. Deze punten blijven we herhalen en bespreken met ouders. 

Wij blijven de ouderbetrokkenheid ontwikkelen en willen de ouders meer gaan betrekken bij de 

dagelijkse gang van zaken en bij activiteiten of uitstapjes. De VVE medewerkers hebben hier een 

cursus voor gevolgd.  

 

De beroepskrachten vertellen tijdens het interview dat ouders ook betrokken worden door middel 

van de inloop waar ouders samen spelen met de kinderen. nieuwsbrieven, foto's/filmpjes en 

themawoorden op het bord in de groep (boom). Woordenlijsten zijn op aanvraag door ouders te 

verkrijgen. 

 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
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De volgende voorwaarden zijn niet voldoende concreet omschreven in het werkplan VE: 

• 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; 

 

Oqido wil kwalitatief goede kinderopvang en peuteropvang bieden. Dat betekent dat wij eisen 

stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering. Oqido is tevens gericht op verbetering van de 

pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. 

Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij indien daar aanleiding toe is. 

 

De houder benoemt niet of het plan jaarlijks wordt geëvalueerd of heeft het plan voor een jaar 

gedateerd. 

 

• 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; 

 

4.6 Inrichting  

Binnen  

Bij het inrichten van de groepen staat het welbevinden van het kind centraal, zowel op het gebied 

van veiligheid als van de ontwikkeling.  

 

Buiten  

Bij het inrichten van het buitenterrein staat het welbevinden van het kind centraal, zowel op het 

gebied van veiligheid als van de ontwikkeling.  

 

Dit is geen concrete beschrijving van de gebruikte ruimtes. 

 

• 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; 

 

Deze nieuwe voorwaarde wordt niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan en/of het 

pedagogisch werkplan en coachingsplan. 
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Praktijk 

Tijdens het inspectiebezoek is onder andere het volgende gezien: 

De observatie vindt plaats tijdens een vrij-spelmoment. Kinderen spelen in groepjes in de 

verschillende hoeken en de beroepskrachten spelen mee en begeleiden waar nodig. Zo worden er 

in de huishoek tijdens het spel poppen in bad gedaan, de beroepskracht zegt: ''Is deze pop al 

schoon? Nee? Moet we nog meer wassen?''. De kinderen gaan enthousiast aan de slag en de 

beroepskracht benoemd ondertussen de verschillende 'materialen' en handelingen: zeep, water, 

afdrogen, aankleden, broek, trui, etc. 

 

Er zijn diverse hoeken ingericht en verschillende materialen aanwezig. Op de kasten, laden en 

bakken zitten foto's van de materialen die daar inzitten. De kinderen leren wat waar ligt en tijdens 

opruimmomenten worden de materialen ook benoemd door de beroepskrachten. 

 

De beroepskrachten gebruiken voor de voorschoolse educatie een programma waarin op 

gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van 

taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt deels voldaan. 

 

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

voldaan:  

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 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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Inleiding 

Per 1 januari 2022 dient de houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten voor de verhoging van de kwaliteit 

van de voorschoolse educatie. Deze pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet om de volgende 

taken: De ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid en/of coaching van 

beroepskrachten voorschoolse educatie. Op 1 januari van ieder jaar bepaalt de houder de inzet van 

de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker, met de volgende rekennorm: 10 uur per 

doelgroeppeuter per jaar. 

 

De houder heeft op grond van de rekenregels niet bepaald hoeveel uren er ingezet worden betreft 

de pedagogisch beleidsmedewerker voor het verhogen van de kwaliteit voorschoolse educatie. 

De houder heeft niet vastgelegd in het document ''Coaching pedagogisch medewerkers 2022'' of in 

het pedagogisch beleids- werkplan hoe de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet binnen 

de voorschoolse educatie.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt niet voldaan. 

 

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

voldaan:  

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) 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten d.d. 11-10-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 11-10-2022) 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Werkplan Kindercentrum Oqido Locatie Lariksweg Oranje Kikker, 

oktober 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE OPLEIDINGSPLAN Oqido Eibergen/ Rekken 2022-

2023) 
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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; 

• 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 

Houder 

De functionaris/ bestuurder is ingeschreven in het PRK en gekoppeld met de houder Kinderopvang 

Berkelland B.V. 

 

Beroepskrachten 

De ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten zijn middels een steekproef gecontroleerd 

in het personenregister kinderopvang. 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten zijn 

ingeschreven en gekoppeld aan de houder Kinderopvang Berkelland B.V.  

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

stagiaires 

Inzet van voldoende beroepskrachten wordt bepaald aan de hand van de rekentool (1ratio.nl) en 

geborgd. 

 

Tijdens de inspectie op dinsdag 11 oktober 2022 zijn er 20 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

en vijf beroepskrachten als volgt aanwezig: 

 

Groep:   Aantal 

kinderen: 

 Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

 Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

Oranje 

Kikker 

2-4 jaar: 9 

 

 

2 2 

 

 

Oranje 

Muis 

0-1 jaar: 4 

1-2 jaar: 1 

Totaal: 5  

 

2 2 

Rode Eend 

 

 

2-4 jaar: 10 

 

 

2 (+ stagiaire) 2 

Gele 

Pinguïn 

0-1 jaar:  

1-2 jaar: 

2-3 jaar: 

Totaal: 10 

2 (+ stagiaire)   2 

 

Hiermee is op de dag van de inspectie de beroepskracht-kindratio gewaarborgd. 
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In het beleidsplan is het volgende opgenomen met betrekking tot de inzet van minder 

beroepskrachten, zodat ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde 

aantal beroepskrachten wordt ingezet:   

10.7 3-uurs regeling 

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-

kindratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er 

kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat 

minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers 

wordt ingezet. 

 

Soms werken we met 1 medewerker van 7.30 tot 18.00 uur. De pauze(45 minuten) lost ze op 

samen met een medewerker van een andere groep, dit gaat altijd in overleg met elkaar.. Qua tijd 

wordt hier gekeken naar kinderen die in bed liggen en/of opgehaald worden zodat de medewerker 

zelf de overdracht met ouders kan doen.  

 

De houder zet stagiaires in overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiairs wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment 

bevinden.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op deze locatie worden de kinderen van in een vaste stamgroep opgevangen: 

• 0-2 jaar: Oranje Muis 

• 0-2 jaar: Paarse Hond (niet geopend) 

• 1-3 jaar: Gele Pinguïn 

• 2-4 jaar: Rode Eend 

• 2-4 jaar: Oranje Kikker (VEgroep) 

 

Aan de groep zijn vaste beroepskrachten gekoppeld. Kinderen maken gebruik van één stamgroep. 

De houder heeft  het volgende opgenomen over hoe kinderen in een vaste stamgroep opgevangen 

worden en vaste beroepskrachten hebben: 

 

3.3 Stabiliteit in de groep 

Een jong kind hecht zich beter en ontwikkelt zich beter in een stabiele, veilige omgeving dan in een 

omgeving die voortdurend wisselt. De pedagogisch medewerkers vervullen daarin een spilfunctie. 

Zij zijn degene waar een kind een relatie mee aangaat. Voor kinderen is het lastig om met heel 

veel pedagogisch medewerkers een relatie aan te gaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat een 

vast team met een groep werkt en dat daar zo min mogelijk wisselingen in zijn. Prioriteit ligt bij de 

baby’s: zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers. 
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Dit houdt ook in dat de 0 – 4 jarigen minimaal 1 dagdeel per week ons kindercentrum moeten 

bezoeken. 

Het is vanuit organisatorisch perspectief onmogelijk om één pedagogisch medewerker de 

vaste verzorger/begeleider te laten zijn van een kind. Door middel van een goede overdracht 

tussen collega’s en regelmatige groepsbesprekingen waarborgen wij dat het team op de hoogte is 

van de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Mede door deze overdracht kunnen wij het kind 

ondersteunen en stimuleren op een manier die aansluit bij het kind. 

De stamgroep en omgeving waarbinnen het kind speelt, heeft een waarde als het gaat om 

stabiliteit. 

 

2.7 Groepen indeling 

 Bij Oqido Lariksweg wordt gewerkt met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers in de 

peutergroep, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kind/leidsterratio volgens de 

richtlijnen Wet Kinderopvang. Om het ontwikkelingsgericht werken zo optimaal mogelijk te laten 

plaatsvinden dienen ouders minimaal een dagdeel per week af te nemen. De kinderen worden 

zoveel mogelijk in vaste groepen (stamgroepen)ingedeeld.  

 

Voor incidenteel wisselen van (stam)groep is een schriftelijk akkoord door ouders gegeven. Dit 

formulier wordt in het kinddossier bij de stamkaart bewaard. 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 

 

Mentor 

Aan elk kind is een mentor toegewezen, dit wordt bij de intake gemeld aan de ouders. Indien er 

tussentijds een wisseling plaats vindt, wordt dit mondeling of via e-mail aan ouders doorgegeven. 

De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan onder andere het volgende opgenomen: 

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een van de beroepskrachten van het kind. 

De mentor is voor ouders het aanspreekpunt voor vragen over de ontwikkeling en het welbevinden 

van het kind. De ontwikkeling van het kind wordt periodiek met de ouders besproken.  

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten d.d. 11-10-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 11-10-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Werkplan Kindercentrum Oqido Locatie Lariksweg Oranje Kikker, 

oktober 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 

Binnenruimtes 

De houder heeft een plattegrond van de binnenruimte voor het kinderdagverblijf aangeleverd.  

Op de plattegrond is te zien dat er gebruik wordt gemaakt van een eigen vleugel binnen een 

schoolgebouw. Het betreft meerdere slaapkamers, personeelsruimte, kantoor, sanitaire ruimtes en 

de vijf stamgroepen (waarvan één niet als groepsruimte in gebruik): 

• 0-2 jaar: Oranje Muis                                 24,29 m² = voldoende voor 6 kindplaatsen 

• 0-2 jaar: Paarse Hond (niet geopend)       24,29 m² = voldoende voor 6 kindplaatsen 

• 1-3 jaar: Gele Pinguïn                               83,42 m² = voldoende voor 16 kindpaatsen 

• 2-4 jaar: Rode Eend                                  49,21 m² = voldoende voor 14 kindplaatsen 

• 2-4 jaar: Oranje Kikker (VEgroep)             70,03 m² = voldoende voor 16 kindplaatsen 

 

Totaal kindplaatsen: 58 kindplaatsen. De houder maakt ook gebruik van de gang/speelruimte van 

161,67 m² als extra binnenspeelmogelijkheid. 

 

De houder staat geregistreerd voor 64 kindplaatsen in het LRK. In het pedagogisch beleidsplan 

heeft de houder het volgende over de groepen opgenomen: 

 

Locatie Lariksweg Eibergen  0 – 4 jaar                                            Kindaantal:   

2 groepen van 0-1,5 jaar Paarse Hond en Oranje Muis                          9 kinderen per groep  

1 groep van 1,5 – 2,5 jaar Gele Pinguïn                                              14 kinderen  

1 groep van 2,5 – 4 jaar Rode Eend                                                   16 kinderen  

1 groep van 2-4 jaar Oranje Kikker                                                    16 kinderen 

 

 

Door het gebruik van de extra binnenspeelruimte zijn er voldoende m² voor de 64 geregistreerde 

kindplaatsen. Deze extra ruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming 

met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.   

 

De binnenruimtes zijn onder andere ingericht met diverse speelhoeken, boxen, puzzels, creatief 

materiaal, ontwikkelingsmateriaal en leesmateriaal. Dit is in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Het kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.   

 

Buitenruimte 

De houder heeft geen plattegrond overlegd van de beschikbare buitenruimte. Er wordt gebruik 

gemaakt van de aangrenzende, omheinde tuin. De gebruikte buitenruimte is van een dusdanige 

afmeting dat er zeker tenminste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar is voor 64 kinderen. 
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Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten d.d. 11-10-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 11-10-2022) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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, 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 minimumaantal 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

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) 

 
 

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 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) 

 

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) 
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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 ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

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

afgestemd. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, 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) 

 

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: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 
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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) 

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

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

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van 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) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit 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) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Oqido locatie Lariksweg 

Website : http://www.oqido.nl 

Aantal kindplaatsen : 64 

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 : Kinderopvang Berkelland B.V. 

Adres houder : Lariksweg 27 

Postcode en plaats : 7151 XV Eibergen 

KvK nummer : 61242802 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost- Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
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Planning 

Datum inspectie : 11-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2022 

Zienswijze houder : 02-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 05-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

We gaan het werkplan Oranje Kikker aanpassen en de VE coach hierin beschrijven en passen het 

stuk van de inrichting VE groep aan.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Janine Vogel 

  

 

 

 

 

 

 

 


