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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. 
Dit onderzoek bij KDV Klavertje 4+ heeft plaats gevonden binnen drie maanden na registratie. 
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn, beoordeeld. 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt.    
 
Feitelijke informatie over Klavertje 4+ 

Klavertje 4+ is een onderdeel van Kinderdagverblijf Klavertje 4 en is gevestigd aan de Floralaan 
20B te Wageningen. Klavertje 4+ is een kleinschalige groep waar maximaal 16 peuters zullen 

worden opgevangen. Op het moment dat een ouder aangeeft dat hun kind tussen de middag niet 
meer hoeft te slapen zal de peuter naar deze groep gaan. 
Op deze locatie wordt VVE geboden volgens de methode Piramide. 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt.    
 
Onderzoek geschiedenis 
In 2018 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden bij Klavertje 4+. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen  

Het bezoek heeft plaatsgevonden op een donderdagochtend. 
De volgende domeinen zijn getoetst; Pedagogisch klimaat, Personeel en Groepen, Veiligheid en 
Gezondheid en Ouderrecht. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Conclusie: 
Geconcludeerd kan worden dat men bij Klavertje 4+ aan de getoetste eisen van de Wet 
kinderopvang (Wko) voldoet. 

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

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
 
Administratie 

 
KDV Klavertje 4+ kan een schriftelijke overeenkomst (plaatsingsovereenkomst) met de ouder 
overleggen. 
Tevens is de administratie zodanig ingericht dat deze direct voor de toezichthouder inzichtelijk zijn. 
 
De administratie bevat de volgende gegevens:   

- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten; 

- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 
werkzame personen; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen.   
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Mooi) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 
 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 
geobserveerd en beoordeeld. 
 
Er is geobserveerd op donderdagochtend tijdens het vrij spel, het voorlezen, het verven aan tafel 
en het eetmoment. 

 
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft voor een pedagogisch werkplan gezorgd dat aan de gestelde eisen voldoet. 
Het bevat een beschrijving van onder meer: de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw 
van de stamgroep. 

De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
 

Pedagogische praktijk 
 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met de beroepskrachten onderzocht. 
 
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 vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 
IJzendoorn e.a. 2004): 
 
·        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; 
·         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; 
·        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; 
·        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. 

 
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 

waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven. 
 
Indicator 
Aandacht                                                              
"De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
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contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt" 

Praktijkvoorbeeld: 
De beroepskracht geeft de vervende kinderen complimentjes "wauw wat maak jij dat mooi" . 
 

Indicator 
Autonomie 
"Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken" 
Praktijkvoorbeeld: 
Kinderen mogen zelf iets verven, er is geen vooropgezet werkje maar kinderen mogen zelf hun 
fantasie de vrije loop laten. De ene verft een dino, de ander verft letters. 
 

Conclusie 
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 
Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 
 

 

Voorschoolse educatie 
 
Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 
op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 
voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis. 

 
Eisen vanaf 1/7/2018 
Met ingang van 1 juli 2018 is een artikel toegevoegd aan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie, onderdeel van de Wet kinderopvang waar de houder aan moet voldoen. 
Deze nieuwe (extra) basisvoorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de uitvoering 
voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan. 
Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 

programma Piramide. 
 
Stimuleren ontwikkelingsgebieden 
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er activiteiten worden 

aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is onder andere 
gezien dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd wordt op 

het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Praktijkvoorbeelden; 
rekenen; "hoeveel kinderen zitten er in de kring? Zullen we samen tellen?" 
taal; Met een klein groepje (3 kinderen en 1 beroepskracht) wordt geverfd aan tafel, er staan 6 
flessen verschillende kleuren verf. Alle kleuren worden om de beurt benoemd. De andere 
beroepskracht zit met 4 kinderen op de mat in de leeshoek met de vertelkoffer, ze lezen samen 
een boekje, het is een interactief verhaal waarbij kinderen mogen meedenken en ook kunnen 

vertellen en aansluiten op het verhaal. 
motoriek; Er is in de ruimte een hoek voor het grof motorische spel, daar staat een dikke mat en 
een aantal dunne matten en groot spelmateriaal. Er is in de ruimte ook een plek om te kunnen 
verven 
sociaal emotioneel; Er wordt gestart in de kring waarbij elk kind zingend welkom wordt geheten. er 
wordt gewerkt in kleine groepjes, zo komen kinderen meer tot hun recht en is er meer 1 op 1 
aandacht. Ook voelen kinderen zich vaak veiliger in kleinere groepjes. De groepjes ruilen na afloop 

van activiteit. 
 

De toezichthouder kon de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk herkennen 
conform het Pedagogisch Beleidsplan. 
 
Aantal uren VE 

Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE. 
 
Aantal kinderen 
Per acht aanwezige kinderen is ten minste één beroepskracht aanwezig. In totaal worden er 
maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen bij Klavertje 4+. Ten tijde van de inspectie zijn er 
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in totaal 8 kinderen aanwezig, er zijn deze ochtend geen VVE kinderen aanwezig vanwege de 
vakantie, maar dit maakt geen verschil, het VVE aanbod wordt elke dag gewaarborgd. 

 
Eisen beroepskrachten 
De 5 vaste beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 

·        Men is in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het 
opdoen van pedagogische vaardigheden. 
·        Men is  in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie. 
·        Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 
Taalvaardigheid en Lezen. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Mooi) 

 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Observatie(s) (van de pedagogische praktijk) 
 Website (www.kdv-klavertjevier.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie (5 ingezien) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en 
inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang. 
De beroepskracht-kindratio en de basisgroep is gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
 

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De vaste beroepskracht, werkzaam op de dag van het onderzoek, en de houder, staan in het 
personenregister met een geldige verklaring omtrent het gedrag, tevens is zijn zij gekoppeld aan 
de organisatie. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 

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

De vaste beroepskracht, werkzaam op de dag van het onderzoek, én de houder, hebben een 
passende beroepskwalificatie. 
De houder heeft geen stagiaire voor deze locatie.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 

 
Aantal beroepskrachten 
 
Beroepskracht-kindratio en afwijken beroepskracht-kindratio (3-uurs regeling) 
De houder neemt voor de berekening van de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) de 

rekentool op de website www.1ratio.nl als uitgangspunt. 

Er wordt afgeweken van de beroepskracht – kindratio op de volgende tijdstippen: 
• 7.30 uur – 08.00 uur 
• 12.30 uur – 14.30 uur 
• 18.00 uur – 18.30 uur (maandag tot en met donderdag) 
• 17.30 uur – 18.00 uur (vrijdag) 
Dit houdt in dat er op deze tijdstippen minder beroepskrachten aanwezig zijn. In de pauzes zijn er 

tenminste meer dan de helft van het aantal beroepskrachten aanwezig 
Aan het einde van de dag is er altijd één beroepskracht aanwezig bij 8 kinderen. Zijn er meer 
kinderen dan zal de tweede beroepskracht langer aanwezig zijn.  
Op andere tijden dan hierboven beschreven wijken bij niet af. 
 
Achterwacht 
Op het moment dat een beroepskracht op de groep werkzaam is, zal de houder als 

achterwachtregeling fungeren en de beroepskrachten van de locatie verderop in de straat. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Stamgroep 
Klavertje 4+ is een kleinschalige groep waar maximaal 16 peuters zullen worden opgevangen. 
Klavertje 4+ is geopend van maandag tot en met donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur en op 
vrijdag van 7.30 uur - 18.00 uur. 
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Mentor 
Ieder kind is gekoppeld aan een mentor. De mentor is de vertrouwde beroepskracht van het kind. 

De mentor is werkzaam op de groep van het kind en is tevens het aanspreekpunt voor de 
ouder. Wie de mentor is van het kind wordt vastgelegd in het observatiesysteem. Ouders worden 
op de hoogte gebracht wie de mentor is van hun kind.  

  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Website (www.kdv-klavertjevier.nl) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (5 ingezien) 
 Beleid achterwacht (in beleid Veiligheid en Gezondheid) 

 Presentielijsten (week 9 2019) 

 Personeelsrooster (week 9 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en uitvoering. 
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
 

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Beleid Veiligheid en Gezondheid 
De houder heeft beleid Veiligheid en Gezondheid conform de eisen IKK. 
Dit beleid vereiste geen aanpassing na opening van het KDV 

 
Implementatie nieuw beleid IKK 
Uit het interview met de beroepskracht is op te maken dat de implementatie van het nieuwe beleid 
heeft plaatsgevonden en een terugkerend iets is bij teamoverleggen. 

Tijdens het bezoek is zichtbaar dat de beroepskracht op een veilige en hygiënische manier handelt. 
 
EHBO 

Op het moment dat opvang plaatsvindt, is er altijd een beroepskracht aanwezig die gekwalificeerd 
is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
De toezichthouder heeft 2 kinder-EHBO certificaten ingezien (van de vaste beroepskracht en de 
houder). 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Meldcode in de praktijk 
Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd 

waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 

wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. 
De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat is opgesteld door de 
belangenorganisatie voor ouders (Boink) en brancheorganisaties, inclusief het afwegingskader. 
Er heeft een teamoverleg plaatsgevonden waarbij er specifiek ingegaan wordt op de wijzigingen die 
zijn ingegaan op 1/1/2019. 

De beroepskracht weet hoe zij met signalen om moet gaan. Wie, waarvoor verantwoordelijk is 
staat beschreven. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 

 EHBO certificaten (2 ingezien) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (2019) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2019) 
 observaties op de groep m.b.t. hygiënisch handelen en veiligheid 
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Ouderrecht 
 
Binnen dit domein is bekeken of de informatievoorziening naar ouders in de vorm van het 
inspectierapport is vormgegeven. 
 
 
Informatie 

 
Via de website is er de mogelijkheid om door te klikken naar het inspectierapport. Hier is het 
laatste rapport van 2018 in beeld, van het onderzoek voor registratie. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eis. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Mooi) 
 Website (www.kdv-klavertjevier.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
Burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

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) 

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) 

Pedagogische praktijk 

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

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 
cao Sociaal Werk. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie 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 heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 

de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het 
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op 
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende 

persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee 
maanden. 
(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 7 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 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 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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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) 

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 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder 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, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 



 

17 van 19 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 28-02-2019 
Klavertje 4+ te Wageningen 

Ouderrecht 

Informatie 

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 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Klavertje 4+ 

Website : http://www.kdv-klavertjevier.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

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

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

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

 
Gegevens houder 
Naam houder : Mireille Mooi 
Adres houder : Floralaan 5 
Postcode en plaats : 6707HM Wageningen 

KvK nummer : 55005640 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Annemarie Bovenschen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wageningen 
Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6700AA WAGENINGEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 28-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 14-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-03-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


