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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Peuterspeelzaal Leuk Fontein is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang en biedt opvang
aan kinderen in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar, die in 2 groepen worden opgevangen. Per dagdeel is er
1 groep aanwezig. De opvang is gevestigd op de begane grond van een basisschool. De houder
heeft in dezelfde school ook een BSO (buitenschoolse opvang).
Op peuterspeelzaal Leuk Fontein wordt met het vroeg-voorschoolse educatieprogramma Uk en Puk
gewerkt. De ontwikkeling van de kinderen wordt met de methode Kijk gemonitord.
Voorheen was deze locatie een peuterspeelzaal. Vanwege de Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk staan sinds januari 2018 alle voormalig peuterspeelzalen in het Landelijk
register kinderopvang geregistreerd als kindercentrum. Hierdoor worden tegenwoordig dezelfde
wettelijke kwaliteitseisen gesteld als aan een kinderdagverblijf.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving. Er zijn geen overtredingen geconstateerd op de geïnspecteerde onderdelen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. Deze informatie moet actueel
zijn en naar ouders worden gecommuniceerd. In dit document moet de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde kinderopvang omschreven staan. Hiermee
wordt bedoeld dat er een uitwerking van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne RiksenWalraven moet staan omschreven waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende
ontwikkelingsfasen.
Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten,
het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn. Ook de beschrijving van een doorlopende
ontwikkelingslijn naar de basisschool of BSO en de wijze waarop dit vorm wordt gegeven door het
kindercentrum moet staan beschreven.
De houder heeft voor dit kindercentrum een organisatie breed pedagogisch beleidsplan opgesteld,
‘Pedagogische visie’. Hiernaast is een op de locatie afgestemd pedagogisch werkplan ‘Pedagogisch
Plan van Aanpak'.
In dit pedagogisch beleidsplan zijn bijna alle voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Verantwoorde dagopvang
Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch
klimaat in de groep(en) van het kindercentrum.
Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens
deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van
Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005).
De houder draagt er 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 (basisdoel: het bieden van emotionele veiligheid).
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
(basisdoel: het ontwikkelen van persoonlijke competentie).
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 (basisdoel : het ontwikkelen van sociale
competentie).
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 (basisdoel: het overdragen van
normen en waarden).
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In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang dient de houder zorg te dragen voor
deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin kinderen
zich bevinden.
Observatie pedagogische praktijk:
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie
december 2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen
beoordeeld.
Er worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden één of
meerdere observatie-criteria toegelicht. Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn
weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
De observatie heeft plaatsgevonden op 15-05-2018 vanaf 8.45 uur. Gezien zijn een kringactiviteit,
een knutselactiviteit, fruit eten en vrij spel.
Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen.
Criterium uit het observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen.'
Omschrijvingen bij het criterium:
'Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste
en persoonlijke manier.'
'De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis
gebruikt'.
Observatie:
De kinderen worden op een warme manier ontvangen door de beroepskrachten. De
beroepskrachten reageren responsief op de kinderen. Als een kind later in de ochtend gebracht
wordt, loopt de beroepskracht naar hem en zijn begeleider toe. Ze gaat door de knieën en spreekt
het kind op ooghoogte en vriendelijk met zijn naam aan, waarbij zij hem welkom heet.
De beroepskrachten kunnen bijzonderheden vertellen over de ontwikkeling van kinderen.
Als een jongetje, dat volgens de beroepskrachten normaal besproken weinig praat en samenspeelt,
tegenover een ander kind gaat zitten om samen met een bal over te gaan rollen, reageert de
beroepskracht enthousiast. Ze zegt tegen haar collega dat zij heel blij is met wat zij het kind ziet
doen.
Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie.
Criterium uit het observatie-instrument: 'Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op
te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.'
Omschrijving bij het criterium: 'Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten.
De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer/ervaringskansen.'
Observatie:
De peutergroep werkt momenteel met het thema Eet smakelijk. De activiteiten in de groep zijn
zichtbaar gerelateerd aan dit thema. In de kring wordt er 'alsof' met de kinderen voedsel bereid en
gegeten. Later mag een aantal kinderen aan tafel een knutselwerkje doen. Ze maken een
plakwerkje waarbij een boterham belegd wordt met verschillende soorten beleg.
De beroepskracht licht toe dat zij de kinderen in niveaugroepjes activiteiten laten doen. De
groepjes rouleren steeds, zo spelen een paar kinderen in de huishoek, een paar spelen op de grond
met blokken en een paar maken aan tafel een puzzel. De beroepskrachten ondersteunen waar
nodig. Tegen een kind dat een boterham aan het beplakken is, zegt de beroepskracht: "Als je
straks klaar bent met je brood, gaan we even wennen bij de kleuters, bij juf M. Heb je juf M.
weleens gezien?" Even later gaat zij met het kind naar de kleuterklas en komt al vlug alleen terug
omdat het kind al haar gang ging. Na 10 minuten wordt het kind weer opgehaald.
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Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie.
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun
onderlinge interactie'
Omschrijving bij het criterium: 'De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties
tussen kinderen. Zij helpen om de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. De
beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan wat wèl de
bedoeling is'.
Observatie:
De beroepskracht ziet dat een kind een ander kind slaat. Zij loopt op de situatie af en spreekt de
'dader' duidelijk aan. Ze vraagt het kind waarom hij heeft geslagen, maar zij krijgt hier geen
reactie op. Ze legt het kind vervolgens uit waarom hij niet mag slaan en dat hij hiermee het andere
kind pijn doet. Ze laat het kind vervolgens een moment op een stoel zitten in de groep. Daarna
loopt zij weer naar hem toe en herhaalt zij nogmaals dat hij niet meer mag slaan. Zij zegt tegen
het kind dat hij een ander kind wel mag aaien en doet vervolgens voor hoe dit moet.
Conclusie:
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder
dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen.
Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet.
Voorschoolse educatie
De doelstelling van voorschoolse educatie (vve) is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge
leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
De peutergroep van dit kindercentrum werkt met het vve-programma Puk en Ko. Dit programma
stimuleert de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.
De beroepskrachten beschikken, naast hun diploma om in de kinderopvang te kunnen werken, over
een vve-certificaat. De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op om er zorg voor te dragen dat
de beroepskrachten doorlopend (bij)scholing volgen en zo hun kennis en vaardigheden blijven
ontwikkelen.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Met ingang van 1 augustus 2017 geldt een nieuwe eis met betrekking tot de taalvaardigheid van
beroepskrachten op kinderdagverblijven waar vroegschoolse educatie (VE) wordt gegeven. De
nieuwe eis geldt uitsluitend voor locaties in gemeenten die behoren tot de G37 en G86. De
gemeente Den Haag maakt hiervan deel uit. De beroepskrachten voorschoolse educatie dienen
aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen te
beheersen. De beroepskrachten van deze locatie voldoen aan de wettelijk gestelde eis.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Balijon)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (in de groep)

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogische visie, 'Ontdekkend spelen, uitdagend werken'- 1-12013)

Pedagogisch werkplan (Pedagogisch plan van aanpak 2018, LEUK Peuteropvang met VVE &
Samenspel)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (Plan van aanpak Voor-en Vroegschool LEUK Ypenburg en
CBS de Fontein (feb 2017 HCO)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een
VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een
belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang.
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening.
Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of
personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe strafrechtelijke gegevens
op hun naam hebben staan.
De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle, op het moment van inspectiebezoek
aanwezige, beroepskrachten die werkzaam zijn op dit kindercentrum. Deze beoordeelde VOG's
voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
Per 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het
(huidige) systeem voor continue screening. Vanaf deze datum moet iedereen die woont of werkt op
een locatie waar kinderen worden opgevangen zich met een geldige VOG inschrijven in het PRK en
worden gekoppeld aan de organisatie waar hij/zij werkzaamheden verricht. Voor vaste
beroepskrachten geldt een overgangstermijn om zich in te schrijven in het PRK tot 01-07-2018.
Voor alle overige personen (stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en structureel aanwezige
personen) geldt deze overgangstermijn niet).
Er zijn 2 vrijwilligers werkzaam op deze locatie. Hun VOG is ingeschreven in het PRK en gekoppeld
aan de houder.
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een
gekwalificeerd diploma. In de cao-kinderopvang staat een overzicht van diploma’s die volstaan.
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld.
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding/stagiaires heeft toezichthouder
geconstateerd, tijdens het moment van inspectie, dat er geen beroepskrachten in
opleiding/stagiaires aanwezig waren. Dit onderdeel is dan ook niet beoordeeld.
Aantal beroepskrachten
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten er werkzaam moeten zijn in
verhouding tot de leeftijd van de aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR)
genoemd. Op de website 1ratio.nl kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal
ingezet moeten worden.
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft toezichthouder
geconstateerd dat er op de dag van het inspectiebezoek wordt voldaan aan de BKR.
De voorwaarden betreffende de inzet van beroepskrachten in afwijking van de BKR zijn niet
beoordeeld aangezien dit kindercentrum minder dan tien aaneengesloten uren is geopend. Er moet
te allen tijde worden voldaan aan de BKR.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een
dagritme. Bij de uitwerking hiervan in de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van
het kind voorop te stellen.
LEUK Fontein peuteropvang heeft 2 stamgroepen.



Groep 'Gele slak' biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Groep 'Rode krab' biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Ieder kind is ingedeeld in een vaste stamgroep.
De kinderen die op deze locatie worden opgevangen zijn allemaal ouder dan 1 jaar. De eisen met
betrekking tot het maximum aantal vaste beroepskrachten per kind jonger dan 1 jaar, zijn dan ook
niet beoordeeld aangezien dit niet van toepassing is.
Naast de indeling in een vaste stamgroep is aan ieder kind een mentor toegewezen. Bij de intake
wordt dit aan de ouders verteld. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en voert periodiek
een oudergesprek. In het pedagogisch beleid staat omschreven hoe ouders hierover zijn
geïnformeerd en de wijze waarop de mentor periodiek met ouders de ontwikkeling van het kind
bespreekt. Toezichthouder heeft deze nieuwe kwaliteitseisen besproken met locatiemanager en
beroepskrachten.
Op deze locatie wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. A. Balijon)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (in de groep)

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personenregister kinderopvang
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Voor elk aanwezig kind in het kindercentrum is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte
binnenspeelruimte nodig.
De groepsruimte is 48 m² groot. Voor 16 kinderen is 56 m² nodig. Echter, er wordt tevens gebruik
gemaakt van de aangrenzende aula van de school. Hier vinden verdiepingsactiviteiten plaats met
de kinderen in kleine groepjes. Tijdens het gebruik van deze ruimte wordt de schuifdeur van de
stamgroepruimte open gezet. Er is in totaal minimaal 56 m² speelruimte beschikbaar.
Per aanwezig kind in het kindercentrum moet ten minste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar
zijn. Voor kinderen van twee jaar of ouder dient de buitenspeelruimte zich bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum te bevinden, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw
waarin het kindercentrum is gevestigd.
De kinderen van dit kindercentrum (ouder dan 2 jaar) maken gebruik van de aangrenzende
buitenruimte van basisschool de Fontein.
Er wordt in de middag en in de ochtend 45 minuten buiten gespeeld op een aangrenzend speelplein
van 48 m² groot, in principe op vaste tijden. Deze ruimte wordt tevens gebruikt door de kleuters.
Mochten de peuters op een ander tijdstip buiten willen spelen, dan kunnen zij ook altijd gebruik
maken van een gedeelte van het schoolplein (520 m² groot). Dit staat omschreven in het
Pedagogisch plan van aanpak.
Het schoolplein is aangrenzend aan het gebouw waarin dit kindercentrum zich bevindt.
Er wordt hiermee voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (in de groep)

Plattegrond

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogische visie, 'Ontdekkend spelen, uitdagend werken'- 1-12013)

Pedagogisch werkplan (Pedagogisch plan van aanpak 2018, LEUK Peuteropvang met VVE &
Samenspel)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

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

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

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

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018,
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e):
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie;
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de
evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

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

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond
van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten
op de afzonderlijke stamgroepen.
(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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

LEUK Fontein
http://www.kinderopvang-plein.nl
16
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Rijswijkse Kinderopvang
Postbus 593
2280 AN RIJSWIJK ZH
https://www.kinderopvang-plein.nl/
41156673
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 's-Gravenhage
070-3537224
B. Ruivenkamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Gravenhage
: Postbus 12652
: 2500 DP 'S-GRAVENHAGE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

15-05-2018
30-05-2018
12-06-2018
12-06-2018
15-06-2018
15-06-2018

: 03-07-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De pedagogisch medewerkers van de Fontein Peuteropvang zorgen iedere dag weer voor een
veilige pedagogische omgeving. We zijn blij dit terug te zien in het rapport.
Met vriendelijke groet,
Helga Tijhuis
Clustermanager | LEUK Ypenburg
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