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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 onderzoek na registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij
bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie no g niet (volledig) kon
toetsen.
Waarom toezicht?
De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden
gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang.
Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten
hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die
kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken
op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het
toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd.

Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Hieronder beschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit
kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis. De bevindingen volgen op hoofdlijnen. Deze worden
in het rapport verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Peuteropvang CKCB Het Talent is onderdeel van kinderopvangorganisatie Christelijk Kindercentrum
Bunschoten met locaties in Bunschoten-Spakenburg. Deze peuteropvang opvang is gevestigd in
een lokaal van Gereformeerde Basisschool Het Talent.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaa l 16
kindplaatsen per dag en is geopend sinds oktober 2021. De peuteropvang biedt opvang aan
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en bestaat uit 1 groep. De locatie is op dit moment geopend
op woensdag en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. Tijdens schoolvakanties is de locatie gesloten.
Op de locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden met het educatieprogramma Uk en Puk.
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Onderzoeksgeschiedenis

06-09-2021: Onderzoek voor registratie. Advies tot opnemen in het Landelijk Register
Kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Het bezoek voor dit onderzoek na registratie vindt plaats op 08-12-2021. Tijdens dit onderzoek zijn
relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:






‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;
‘Veiligheid en gezondheid’;
‘Accommodatie';
‘Ouderrecht’.

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de
praktijk, een interview met de beroepskracht en een interview met de locatie -verantwoordelijke.
Conclusie
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit onderzoek na registratie
zijn onderzocht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.
Pedagogisch beleid
Bevindingen
De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende be leid
staat en het locatiegebonden beleid.
Het pedagogisch beleid is akkoord bevonden tijdens het onderzoek voor registratie in september.
Het beleid komt overeen met de uitvoering in de praktijk.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogische praktijk
Bevindingen
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang (Riksen
Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004).
Per pedagogisch basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens de observatie zijn alle
pedagogische basisdoelen meegenomen en hiervan zijn 2 basisdoelen aan de hand van een
voorbeeld beschreven. De betreffende pedagogische basisdoelen met de observatiecriteria zijn in
de tekst cursief gezet.
De pedagogische observatie vindt plaats op een woensdagmorgen vanaf 09:30 uur.
Emotionele veiligheid
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‘Welbevinden: Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn
ontspannen en bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en
die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots.’
Observatie
De beroepskracht en de kinderen zitten in een kring. De kinderen mogen een muziekinstrument uit
een tasje pakken. De beroepskracht zegt: "Zo, daar zijn we allemaal. goedemorgen. Ik ga eens
kijken of iedereen er is. Goedemorgen X." Het kind zwaait naar de beroepskracht. Alle kinderen
worden genoemd. Een kind is vandaag afwezig. De beroepskracht vraagt: " Waar is X? Zit ze onder
de bank?" De kinderen kijken lachend naar de bank en zeggen dat ze daar niet is. De
beroepskracht zegt: "X is nog ziek. Misschien komt ze de volgende keer." Eén van de kinderen
wijst naar een lege plek in de kring en zegt: "Daar zitten?" De beroepskracht zegt: "Dan mag ze
daar weer zitten."
De beroepskracht vraagt aan de kinderen welk liedje ze willen zingen. "Olifantje in het bos" zegt
één van de kinderen. De beroepskracht zegt: "Gaan jullie dan ook de instrumenten gebruiken?" De
kinderen zingen mee en maken muziek met hun instrumenten. De beroepskracht geeft de kinderen
een compliment en vraagt aan een ander kind of hij een liedje wil kiezen. De kinderen zingen
vrolijk mee met het volgende liedje.
Conclusie
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Sociale competentie
‘Participatie: De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische
taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve
feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.’
Observatie
De beroepskracht vertelt tegen de kinderen dat ze gaan opruimen. De beroepskracht geeft de
kinderen gerichte taken als 'Wil jij deze pop nog opruimen?' en 'Hier ligt nog wat, wie wil dit
opruimen?'. Het meeste is opgeruimd en de beroepskracht ringelt met de bel. De kinderen komen
bij de beroepskracht staan en de beroepskracht vraagt: "Is alles opgeruimd?" Eén van de kinderen
wijst nog speelgoed aan. De beroepskracht vraagt of het kind dat nog even wil opruimen en geeft
de kinderen een compliment voor het helpen.
Conclusie
De kinderen zijn deel van de groep.
Eindconclusie
Uit de observaties door de toezichthouder komt naar voren dat de houder zorg draagt voor
verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Voorschoolse educatie
Bevindingen
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie aan. Voor de voorschoolse educatie gelden
er eisen over de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan , de opleiding
en het taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Pedagogisch beleidsplan
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In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zijn eisen opgenomen ten aanzien
van de inhoud van het pedagogisch beleid. In het pedag ogisch beleid staat een concrete
beschrijving van de onderstaande kwaliteitseisen:







de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd;
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de
wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld;
de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.

In het pedagogisch beleid staat onderstaande kwaliteitseis nog niet beschreven:

hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
2,5 jaar oud wordt in 1,5 jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
In het beleid staat beschreven dat de peuteropvang op dit moment op woensdag- en
vrijdagochtend is geopend. Zodra er aanmeldingen komen van kinderen met een voorschoolse
educatie indicatie, kan de peutergroep direct uitbreiden en zal dit aangepast worden in het
pedagogisch beleid.
Daarmee voldoet het pedagogisch beleidsplan wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen ten
aanzien van het bieden van voorschoolse educatie.
Uitvoering voorschoolse educatie
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende o nderwerpen voor
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de
hand hiervan bij.
Tijdens de observatie op de groep zijn de onderstaande aanvullende onderwerpen uit het
pedagogisch beleidsplan ten aanzie n van de uitvoering van de voorschoolse educatie in de praktijk
terug te zien:
a. De visie van de houder op de voorschoolse educatie is in de ruimte te herkennen aan de
verschillende speelhoeken die de ontwikkeling op diverse manieren stimuleren en het t hema dat
elke 6 weken wijzigt en waarop de speelhoeken worden afgestemd.
b. In de praktijk is te zien dat de kinderen worden gestimuleerd op alle vier de
ontwikkelingsgebieden. De kinderen maken kennis met de pop 'Puk' en elkaar door middel van
speelgoed met de beeltenis van 'Puk' waarbij geoefend wordt met de motoriek, het tellen, kleuren
herkennen en de woordenschat. Ook het samen spelen en op elkaar wachten wordt gestimuleerd.
Te zien is dat er aandacht is voor verschillen in de ontwikkeling van individ uele kinderen.
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c. Met behulp van de observaties van het kindvolgsysteem 'KIJK' worden individuele behoeftes van
het kind in kaart gebracht. De beroepskrachten dragen er zorg voor dat het activiteitenaanbod
hierop aansluit.
d. Ouders van kinderen met een VE-indicatie worden in de 1,5/2 jaar dat hun kind op de groep zit,
3 keer uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
- na 6 weken na de start;
- als het kind 3,1 jaar is wordt de ontwikkeling van hun kind besproken en geven de
beroepskrachten tips over wat zij thuis met hun kind kunnen doen om de ontwikkeling te
stimuleren;
- als het kind 3,7 jaar is worden ouders uitgenodigd voor een eindgesprek.
e. de inrichting van de ruimte en het spelmateriaal is passend voor de voorschoolse educatie. Er is
een themahoek waarin wisselend een thema centraal staat. Het spelmateriaal is, mede door de
beroepskrachten zelf, ontwikkeld voor gebruik tijdens de activiteiten voor voorschoolse educatie. Er
wordt hierbij rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling).
f. voor kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie en voor kinderen met speciale
behoeftes rondom de ontwikkeling vindt altijd een warme overdracht plaats in de maand voor de
overstap naar de basisschool. Tijdens het gesprek tussen toezichthouder en beroepskracht komt dit
ook naar voren.
Dit voldoet aan de gestelde eisen
Omvang aangeboden voorschoolse educatie
De peuteropvang is op woensdag en vrijdag geopend van 08:30 tot 12:00 uur. Op dit moment zijn
er nog geen aanmeldingen van kinderen met een voorschoolse educatie indicatie. De peuteropvang
voldoet nog niet aan de eis om per week 16 uur voorschoolse educatie aan te bieden. De
peuteropvang kan te allen tijde de opvang uitbreiden, zodat kinderen met voorschoolse educatie
indicatie vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud wordt in 1,5 jaar ten minste 960 uur voorschoolse
educatie kan ontvangen. Tijdens het eerste volgende jaarlijks onderzoek zal dit opnieuw bekeken
en beoordeeld worden.
Aantal beroepskrachten en de groepsgrootte
Tijdens het onderzoek komt naar voren dat de groep uit maximaal 8 kinderen bestaat met ten
minste 1 beroepskracht. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
De educatie-certificaten van de beroepskrachten
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's en educatiecertificaten van de beroepskrachten door de
houder opgestuurd naar de toezichthouder. Hieruit komt naar voren dat deze beroepskrachten in
het bezit zijn van een educatiecertificaat dat voldoet aan de kwaliteitseisen.
Het taalniveau van de beroepskrachten
Tijdens het onderzoek zijn de taalbewijzen van de beroepskrachten die op de peuteropvang
werkzaam zijn door de houder opgestuurd naar de toezichthouder. Hieruit komt naar voren dat
deze beroepskrachten aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen beheersen. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Opleidingsplan
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Tijdens het onderzoek is het opleidingsplan door de houder naar de toezichthouder opgestuurd. In
het opleidingsplan is beschreven op welke wijze de houder ervoor wil zorgen dat de kennis en de
vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie a t/m
e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
Zie hieronder de kennis en vaardigheden zoals genoemd in het Besluit a t/m e basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie:
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 vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
Het opleidingsplan voldoet aan de gestelde eisen.
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.
Het voorschoolse educatieprogramma
Op de locatie wordt gewerkt met het door een onafhankelijke commissie erken d voorschoolse
educatieprogramma Uk en Puk ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen.
Volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is een voorschools
educatieprogramma vereist waarbij op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling
wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het educatie-programma voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van het bieden
van voorschoolse educatie.
Gebruikte bronnen










Interview anders namelijk: (locatie -verantwoordelijke 08-12-2021)
Observatie(s) (08-12-2021)
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Personeelsrooster (week 47, 48 en 49)
Pedagogisch beleidsplan (CKCB Het Talent juli 2021)
Pedagogisch werkplan (CKCB Het Talent juli 2021)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2021/2022)
Presentielijsten (week 47, 48 en 49)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar e n met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bevindingen
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder via het Personenregister Kinderopvang
gecontroleerd of het personeel, dat werkzaam was op de locatie ten tijde van het onderzoek, staat
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en is gekoppeld aan de organisatie. Voor deze
personen geldt dat zij op de juiste wijze staan ingeschreven.
De toezichthouder heeft ook gecontroleerd of de bestuurders op de juiste wijze staan ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang. In het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang is
daarvoor een PRK- en VOG-verificatie uitgevoerd. Voor deze personen geldt dat zij op de juiste
wijze staan ingeschreven.
Conclusie
Het personeel en de bestuurders die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, staan
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang.
Opleidingseisen
Bevindingen
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de beroepskracht, die werkzaam was op de locatie ten
tijde van het toezichtbezoek, door de houder opgestuurd naar de toezichthouder. De
toezichthouder heeft het diploma gecontroleerd conform de cao Kinderopvang. Dit personeel vormt
de steekproef voor dit onderzoek. De beroepskracht beschikt over een kwalificerend diploma.
De medewerker die werkzaam is als pedagogisch coach op deze locatie beschikt over een passende
opleiding conform de cao Kinderopvang.
Conclusie
De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een
passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Bevindingen
Beroepskracht-kindratio
Op het moment van het onderzoek zijn 5 kinderen van 2 tot 4 jaar aanwezig met een
beroepskracht en een BBL-stagiaire.
Op de dag van het toezichtbezoek en op basis van de roosters en aanwezigheidslijsten van week
47 t/m 49 (2021) blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige
kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Op de locatie wordt een BBL-stagiair ingezet. Deze stagiair staat altijd boventallig op de groep. Dit
voldoet aan de gestelde eisen.
Afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten
De peuteropvang is van 08:30 tot 12:00 uur geopend. Gedurende de openingstijden wordt niet
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Achterwacht bij calamiteiten
Als op de locatie 1 beroepskracht aanwezig is, is ook een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en die binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
Uit het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat zij weten wie de achterwacht is voor
de locatie. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten
ingezet. De achterwachtregeling voldoet aan de gestelde eisen.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Inleiding
Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach begeleidt de beroepskrachten in hun werk. De houder
dient jaarlijks op 1 januari het verplichte minimaal aantal uren te bepalen waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers/coaches moeten worden ingezet. 1 januari is de jaarlijkse peildatum. Ook
dient de houder te bepalen hoe deze uren verdeeld worden over de verschillende kindercentra.
Het gaat om de verplichte rekenformule:

50 uur x het aantal kindercentra voor de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch
beleid.

10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers voor de coaching van beroepskrachten.
*fte is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden
uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek.
De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en
dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders.
Hieronder staan de bevindingen van de toezichthouder.
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Bevindingen
Voor het berekenen van de minimale ureninzet van een pedagogisch beleidsmedewerker dient de
houder de peildatum van 1 januari 2021 aan te houden.
De locatie was op 1 januari 2021 nog niet geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Deze peildatum geldt daarom niet voor deze locatie. Het aantal uren waarvoor een
beleidsmedewerker/coach moet worden ingezet is om deze reden niet beoordeeld.
Wel dienen alle beroepskrachten het komende jaar van de houder coaching te ontvangen. Bij het
item 'Opleidingseisen' is daarom wel beoordeeld of de beleidsmedewerker/coach beschikt over een
geldige beroepskwalificatie.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bevindingen
Opvang in groepen
De peuteropvang bestaat uit 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen in de lee ftijd van 2 tot 4 jaar.
De maximale groepsgrootte voldoet aan de gestelde eisen.
Opvang in een tweede stamgroep
Op dit moment bestaat de peuteropvang uit 1 stamgroep. Er is geen sprake van opvang in een
tweede stamgroep.
Vaste beroepskrachten op de groepen
De houder heeft een dusdanig personeelsrooster dat kinderen van 1 jaar of ouder ten hoogste 3
vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. Van de vaste beroepskrachten is per dag ten
minste 1 beroepskracht werkzaam in de stamgroep van dat kind.
Mentor
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Ook is de mentor voor de ouders
en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De
indeling van de kinderen per mentor is in te zien op de locatie. Dit voldoet aan de gestelde eisen
ten aanzien van het mentorschap.
Conclusie
De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de gestelde eisen.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Bevindingen
Op basis van het pedagogisch beleid en observaties tijdens het toezichtbezoek komt naar voren dat
het kindercentrum gebruik maakt van de voorgeschreven voertaal; de Nederlandse taal.
Conclusie
In het kindercentrum wordt Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen





Interview anders namelijk: (locatie -verantwoordelijke 08-12-2021)
Observatie(s) (08-12-2021)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
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(Praktijk)leerovereenkomst
Presentielijsten (week 47, 48 en 49)
Personeelsrooster (week 47, 48 en 49)
Pedagogisch beleidsplan (CKCB Het Talent juli 2021)
Pedagogisch werkplan (CKCB Het Talent juli 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)

13 van 29
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 08-12-2021
CKCB Het Talent te Bunschoten-Spakenburg

Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bevindingen
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is er onderscheid
gemaakt tussen risico’s met grote gevolgen, risico’s met kleine gevolgen en risico's omtrent
grensoverschrijdend gedrag.
De houder heeft voor aanvang van de opening een inschatting gemaakt van de grootste
veiligheids- en gezondheidsrisico's van de locatie. De houder heeft op basis hiervan een actieplan
opgesteld. Na de opening is het beleid geëvalueerd en bijgesteld.
Continue proces
In het toegestuurde beleid staat het continue proces beschreven. Het continue proces is een cyclus
die bestaat uit: inventariseren, maatregelen nemen, evalueren en het beleid bijstellen. Tijdens de
teamvergaderingen wordt een onderdeel van het beleid en de protocollen besproken. Nieuwe
beroepskrachten lezen de protocollen door. Zo zijn alle beroepskrachten op de hoogte van het
actuele veiligheids-en gezondheidsbeleid.
Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid is voor beroepskrachten, stagiaires en ouders
inzichtelijk op de website.
Speerpunt veiligheid en gezondheid
Tijdens het onderzoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie extra
aandacht besteed aan het speerpunt 'vierogenprincipe'. De beroepskracht vertelt dat op dit
moment een beroepskracht altijd samen werkt met een BBL-stagiaire. Daarnaast hangt er een
camera op de groep. De medewerkers die op kantoor werken kunnen hierdoor te allen tijde
meekijken.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan de maatregelen beschreven. Deze komen overeen
met de informatie die tijdens het onderzoek is verkregen.
14 van 29
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 08-12-2021
CKCB Het Talent te Bunschoten-Spakenburg

Eerste hulp aan kinderen
Tijdens het onderzoek zijn de certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de beroepskrachten die
werkzaam waren op de locatie ten tijde van het onderzoek, door de houder opgestuurd naar de
toezichthouder. Dit personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. De toezichthouder heeft de
certificaten gecontroleerd conform de door het Ministerie aangewezen certificaten voor de
kinderopvang. Deze certificaten voldoen aan de gestelde eisen.
Uit de toegestuurde personeelsroosters komt naar voren dat altijd ten minste 1 van deze
beroepskrachten aanwezig is. Dit voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld rondom het thema voldoet aan de gestelde eisen.
Ook is gedurende de gehele openingstijd van de locatie ten minste 1 beroepskracht aanwezig met
een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bevindingen
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Het
afwegingskader en de meldplicht is opgenomen in de meldcode. De meldcode voldoet aan de
gestelde eisen.
Uit een interview met de beroepskracht is gebleken dat het te bewandelen traject in het geval van
een vermoeden van kindermishandeling bij hen bekend is. De meldcode wordt in ieder geval
jaarlijks besproken op het teamoverleg. Op de groep ligt een map met de meldcode ter inzage voor
de beroepskrachten. Binnen de organisatie is een aandachtsfunctionaris voor de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling aangesteld.
De houder bevordert hiermee de kennis ten aanzien van de meldcode. Dit voldoet aan de gestelde
eisen.
Conclusie
De houder maakt gebruik van een meldcode die voldoet aan de gestelde eisen en bevordert de
kennis ten aanzien van de meldcode conform gestelde eisen.
Gebruikte bronnen








Interview anders namelijk: (locatie -verantwoordelijke 08-12-2021)
Observatie(s) (08-12-2021)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Het Talent, juli 2021)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Personeelsrooster (week 47, 48 en 49)
Notulen teamoverleg (06-09-2021)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting va n de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.

Eisen aan ruimtes
Bevindingen
Binnenruimtes
De peuteropvang maakt gebruik van één stamgroepruimte. Tijdens het onderzoek voor registratie
zijn de groottes van de binnenspeelruimtes akkoord bevonden. De stamgroepruimte is ingericht
met verschillende speelhoeken zoals een keukentje, een leeshoek en divers speelgoed .
Buitenruimte
De peuteropvang beschikt over buitenspeelruimte die grenst aan de locatie. De buitenspeelruimte
is geheel omheind. Er bevinden zich klimtoestellen, een zandbak en de ruimte om te
fietsen/rennen. Het buitenspelmateriaal wordt bewaard in een berging. Dit voldoet aan de gestelde
eisen.
Conclusie
De binnenspeelruimtes zijn ingericht naar de leeftijd- en ontwikkelingsgebonden behoeften van de
kinderen. De binnen- en buitenruimte voldoen aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de
ruimtes.
Gebruikte bronnen



Observatie(s) (08-12-2021)
Landelijk Register Kinderopvang
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten w aar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.
Informatie
Bevindingen
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van onder andere de
website en nieuwsbrieven. De informatie is actueel. De houder heeft een link geplaatst op de
website van de locatie naar het meest recente inspectierapport.
De houder brengt de interne klachtenregeling en de mo gelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen door middel van informatie op de website onder de aandacht
van ouders.
Conclusie
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van
informatie aan de ouders.
Klachten en geschillen
Bevindingen
Interne klachtenregeling
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die schriftelijk is vastgelegd
en voldoet aan de beschreven eisen. De houder brengt de interne klachtenregeling door middel van
informatie op de website onder de aandacht van ouders.
De geschillencommissie
De locatie is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van:



geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of bij de houder
werkzame personen jegens ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
Wettelijk adviesrecht.

Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen’ uit de Wet
kinderopvang.
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Gebruikte bronnen




Website
Klachtenregeling
Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotio neel 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 maats chappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaa r wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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 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
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemen e wet erkenning EUberoepskwalificaties, 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 va n peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
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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 kwalite it 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 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;
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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 )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
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 )
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op 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 Be sluit kwaliteit kinderopvang)
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 )
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal o f de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang )
OF
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang )
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum a anwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: CKCB Het Talent

Vestigingsnummer KvK

: 000050218867

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja *

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Christelijk Kindcentrum Bunschoten

Adres houder

: Vogelpad 1

Postcode en plaats

: 3752 KV Bunschoten-Spakenburg

Website

: www.ckcb.nl

KvK nummer

: 41189332

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD regio Utrecht

Adres

: Postbus 51

Postcode en plaats

: 3700 AB ZEIST

Telefoonnummer

: 030-6086086

Onderzoek uitgevoerd door

: L.I. van Vulpen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Bunschoten

Adres

: Postbus 200

Postcode en plaats

: 3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
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Planning
Datum inspectie

: 08-12-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 22-12-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 23-12-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 23-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 23-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 23-12-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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