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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat 

niet alle voorwaarden zijn beoordeeld. 

Op basis van een risicoprofiel en de onderzoek geschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van 

het onderzoek bepaald. 

  

In dit jaarlijks onderzoek is onderzocht en beoordeeld: 

- pedagogisch beleid en praktijk 

- voorschoolse educatie, 

- inschrijving en koppelingen personenregister kinderopvang 

- opleidingseisen 

- inzet beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

- stabiliteit van de opvang voor kinderen.  

  

  

Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder de praktijk geobserveerd en gesproken met de 

aanwezige beroepskrachten en de locatiemanager.   

Na het onderzoek is er mailcontact geweest met de locatiemanager. Zij heeft een aantal 

documenten nagestuurd ter beoordeling.   

  

 

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 gevestigd aan de Floralaan 20 te Wageningen. Het kinderdagverblijf is eind 2018 

gestart met het bieden van opvang aan maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar. De Peuteropvang is op 

alle dagen van de week geopend. De houder heeft naast deze locatie nog het kinderdagverblijf op 

de Floralaan 5, Klavertje 4. Hier worden kinderen van 0-3 jaar opgevangen. 

Op Klavertje 4+ wordt Voorschoolse Educatie (VE) geboden volgens de methode Piramide. 

  

Onderzoek geschiedenis 

In 2018 en 2019 heeft er een onderzoek voor en na registratie plaatsgevonden bij Klavertje 4+. Er 

werd aan de gestelde voorwaarden voldaan. Ook bij het jaarlijkse onderzoek in 2020 werd aan de 

gestelde voorwaarden voldaan. Vanwege corona heeft het jaarlijks onderzoek van 2021 niet op 

locatie uitgevoerd, aan de voorwaarden werd voldaan.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder en de beroepskracht hebben de toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien. 

  

Een aantal kwaliteitseisen zijn niet in orde.  
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Het gaat om: 

• Pedagogisch klimaat: een onderdeel van het pedagogisch beleid (inrichting) en de uitvoering in 

de praktijk.  

• Voorschoolse educatie; uitvoering in de praktijk.  

De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod voor het onderdeel in het pedagogisch 

beleid.  

Aan de kwaliteitseisen van het pedagogisch beleid wordt na herstel voldaan. 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

  

Conclusie 

De conclusie is dat Kinderdagverblijf KLavertje 4+ niet aan alle getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

• 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: 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.(art 1.49 lid 1 en 2 en 

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

 

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

uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor 

voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan 

de hand hiervan bij.(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie)  
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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/of besproken is.   

  

Het thema is Ziek en gezond 

  

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat.  

Het pedagogisch beleid KLavertje 4+ geeft een beschrijving van onder andere: 

 

• De manier waarop de houder en de beroepskrachten invulling geven aan aspecten van 

verantwoorde kinderopvang.  

• De manier waarop de houder en de beroepskrachten de ontwikkeling van het kind volgen en 

stimuleren. 

• De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de opvang kunnen 

uitvoeren. En de manier waarop de houder hen hierbij begeleidt. 

• Een beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep. 

 

De houder draagt er zorg voor dat door de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid wordt 

gehandeld. 

De beroepskrachten vertellen dat het pedagogisch beleid in de team overleggen wordt besproken.  

 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en blijkt dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van het 

beleid. 

In het pedagogisch beleid is tevens opgenomen dat er camera's hangen voor uitvoering van het 

vierogenbeleid als de beroepskracht alleen op de groep is. In de praktijk wordt de camera ook 

toegepast voor de coaching van de beroepskrachten. De houder past het pedagogisch beleid hierop 

aan.  

Voor de uitvoering in de praktijk, zie de pedagogisch praktijk.  
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Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan het pedagogisch beleid.  

Pedagogische praktijk 

De manier waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht) onderzocht. 

 

De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk 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. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

• De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij 

tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich 

emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;   

• De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit 

op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds 

zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

• De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs 

vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen 

opbouwen en onderhouden;   

• De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de 

waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met 

anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.  

 

De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het 

veldinstrument ‘observatie kindercentrum’. 

De toezichthouder beoordeelt de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit 

observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder. 

Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen. 

De toezichthouder beschrijft vier basisdoelen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. 

 

 

Feiten bij de observatie 

De observatie vindt plaats op een donderdagmorgen van half tien tot kwart over twaalf.  

Er is geobserveerd bij de groep tijdens; 

 

• - het drinken en cracker eten aan tafel 

• - het vrij spelen buiten 

• - de lunch aan tafel  

 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie binnen de vier basisdoelen onvoldoende teruggezien. 

De beroepskrachten kennen ieder kind bij naam en weten de persoonlijke bijzonderheden van het 

kind. Ze zijn vriendelijk en de beroepskrachten voeren hun zorgtaak serieus uit. Buiten hebben de 

kinderen vrijgespeeld.  

De kinderen kiezen wat ze willen doen. De kinderen hebben plezier. De beroepskrachten hebben 

met de kinderen meegespeeld.  

Er is een dagschema dat bekend is voor de kinderen, ze kennen de routine en de volgorde.    
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• Basisdoel; Waarborg voor emotionele competentie  

 

Indicator 

Energie en sfeer                                                 

Er is een matte sfeer in de groep; kinderen lijken geen energie te kunnen opbrengen en zijn 

passief, gelaten in hun gedrag. Ze laten alles over zich heenkomen; ze zitten hun tijd gewoon maar 

uit. [....] 

 

Voorbeeld in de praktijk  

Bij de lunch zitten 15 kinderen stil aan tafel aan tafel. Het duurt 25 minuten voor elk kind eten 

heeft. 

• - Door de kinderen onderling wordt nauwelijks gesproken.  

• - Een kind schuift op zijn stoel en wordt daar op aangesproken. 'Blijf je even zitten?' 

• - De kinderen worden voornamelijk aangesproken naar aanleiding van de organisatie van het 

eten. 'Alsjeblieft' 'Wil je nog wat eten'  'Wil je een toetje?' 

• - Een kind zit de helft van de tijd andersom op de stoel. De beroepskrachten maken buiten dat 

ze hem het eten aangeven met 'Alsjeblieft' geen contact met hem. Het kind zoek geen contact 

met de beroepskrachten.  

 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat er weinig wordt gesproken door de beroepskrachten en de 

kinderen. Er wordt niet gelachen, de kinderen eten en zitten te wachten.   

 

• Basisdoel; Waarborg voor persoonlijke competentie 

Indicator 

 

Doelgericht aanbod                                           

De beroepskrachten geven weinig of geen richting aan het spel van kinderen. Zij organiseren 

weinig activiteiten met een specifiek ontwikkelingsdoel. 

Het programma wordt ‘afgedraaid’ zonder activerende of stimulerende uitdaging voor kinderen. Het 

gaat op routine. Er is weinig overleg en afstemming om het aanbod te verrijken. 

 

Voorbeelden in de praktijk    

• Alle kinderen en de beroepskrachten zitten aan tafel om te gaan drinken.   

De beroepskracht zegt; 'Oké jongens wie kent een liedje?' De kinderen zeggen niets.  

De beroepskracht doet een voorstel voor een liedje.  

'We gaan allemaal even meezingen'  Ze zingen samen. "Goed zo' 

'S. weet jij een liedje? 'Het kind zegt; "Van de krokodil?' De beroepskracht zegt; 'Die hebben we 

net gedaan' 

Het kind kijkt weg.  

 

• De beroepskracht vraagt om beurt bij elk kind.  

'Welke beker wil je? ' Het kind kan kiezen uit een aantal bekers van verschillende kleuren.  

'En wat wil je drinken?' De kinderen kunnen kiezen uit water, thee, of thee met melk.  

'K, welke kleur heeft jouw beker?  'Blauw, prima'  

'Welke kleur beker wil je?' 'Geel, goed zo Z.' 

'X, welke kleur beker wil je, wijs maar aan, die? Alsjeblieft' 

Een kind zegt op de vraag, welke kleur? 'Roze'. De beroepskracht zegt; 'Nee T, het is paars'  Dit 

wordt niet toegelicht.  

De beroepskracht vraagt aan een kind; 'J wil jij de bekers ophalen?' Dat doet het kind. 'Goed zo J, 

dankjewel' 
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•  Aan tafel heeft de beroepskracht een aantal korte gesprekjes met de kinderen.  

De beroepskracht vraagt aan een kind; 'L, was leuk bij oma en opa? Wat ging je eten?' 'Pasta'  'Dat 

is lekker' 

De beroepskracht vraagt aan een ander kind. 'X hoe was het in Italie? Was het leuk? Het kind zegt; 

'Ja'. 'En was je naar het strand geweest? Ja' 

Een ander kind zegt; 'Ik was ook op vakantie' De beroepskracht vraagt; 'En waar was je naartoe? 

Naar Frankrijk?' 'Ja naar Frankrijk'.  

Hier blijft het bij.   

De beroepskrachten overleggen samen dat ze vanmiddag met de kinderen naar de moestuin willen 

gaan. 

 

Conclusie  

De toezichthouder heeft gezien dat er vragen worden gesteld aan de kinderen. Er worden door de 

kinderen antwoorden gegeven. Wat het kind vertelt leidt niet altijd tot een adequaat antwoord of 

actie van de beroepskracht. De antwoorden van de kinderen leiden tot een zeer kort gesprekje.  De 

beroepskrachten stellen geen vervolgvraag of geven een toelichting op het antwoord. Er wordt 

door de beroepskrachten geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het aanbod voor de 

kinderen te verrijken middels een dialoog of groepsgesprek.   

 

• Basisdoel; Waarborg voor sociale competentie 

 

Positieve sfeer                                                   

De beroepskrachten hebben geen actieve rol in het realiseren van een positieve groep. Zij houden 

voornamelijk toezicht, voeren zorgtaken uit en regelen de activiteiten. 

 

 

Voorbeeld in de praktijk  

Voor de kinderen aan tafel gaan voor fruit en drinken, worden ze geroepen door de 

beroepskrachten om zich te bij de kast te verzamelen en daar te gaan zitten. Er zijn twee rijen. 

Een rij voor kinderen die een schone luier krijgen en een rij voor kinderen zie zelf naar het toilet 

kunnen. 

De kinderen zitten allemaal op de grond in twee groepen bij de kast. 

• De kinderen zitten, praten niet, spelen niet en wachten tot ze aan de beurt zijn. 

• Een kind loopt nog rond met een autootje. "K, kom je ook zitten, leg de auto maar weg' Het 

kind loopt langzaam naar de speelgoedbak en gaat dan achteraan de rij zitten.  

Als ze klaar zijn mogen ze plekje aan tafel zoeken.  

 

Aan tafel.  

• Als alle kinderen aan tafel zitten voor de lunch warmt de beroepskracht het eten op in de 

magnetron. Zo krijgen de kinderen een voor een warm eten. Een beroepskracht staat bij het 

aanrecht en geeft bordjes eten aan kinderen. "Kijk M, alsjeblieft, eet lekker'. 

• Ze ruimt de bordjes ook weer op, geeft de kinderen een toetje die dat willen en wast af. 

• Ondertussen vraagt ze aan de kinderen; 'X wil je eten?' ' Y wil je zelf eten?' 'Wat wil je op de 

boterham?' 'A ga je een hapje nemen?' 'Mag S jou helpen?'  'Wil je goed eten'?  'Y heb je het 

op?' 'Het eten is warm, nog even wachten'. 'Heeft iedereen eten?' 'Mag ik je bordje?' 

Een beroepskracht zit aan tafel en helpt een aantal kinderen met eten en drinken. Ze heeft 

gesprekjes met de kinderen.  

Ondertussen wordt door de beroepskracht aan de stagiaire de opdracht gegeven om op de groep te 

stofzuigen. Ze voert dit uit tijdens de maaltijd.  Er wordt dan nauwelijks gesproken.  
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Als alle kinderen het eten op hebben worden de snoetjes door de kinderen zelf gepoetst. "Goed zo 

jongens'  

De beroepskracht haalt de slabben bij de kinderen af vanaf de achterkant zonder toelichting aan de 

kinderen.  

 

Na het eten. 

Daarna wordt door de beroepskracht een lijn door de groepsruimte de gespannen. 

De beroepskracht vraagt een voor een aan de kinderen; ‘Aan welke kant wil je spelen?' De 

beroepskracht zegt dan 'Kom maar'. 

En het kind dat is aangesproken mag van tafel naar dat deel dat hij of zij heeft gekozen. Een kind 

dat nog aan tafel zit zegt;' Ik wil ook' De beroepskracht zegt; 'Je moet even wachten'.  

Ze telt het aantal kinderen dat aan een kant is. Dan mogen nog een paar kinderen kiezen. De 

beroepskracht zegt; 'De rest mag aan deze kant spelen'.  

 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de beroepskrachten controle hebben over de uitvoer van de 

taken. Het contact met de kinderen lijkt vooral gericht op sturen en controleren van gedrag. De 

kinderen hebben bij de verzorgende en organistische activiteiten is geen inbreng. De kinderen 

'ondergaan' de sturing van de de beroepskrachten.  De maaltijden en het bezoek aan sanitair 

worden door de beroepskrachten niet benut voor plezier samen in een positieve groep.  

 

• Basisdoel; Overdracht van waarden en normen  

 

Indicator 

Sociale oefenplaats                                            

Kinderen krijgen basale omgangsregels aangeleerd, vaak naar aanleiding van een negatieve 

ervaring (je mag niet voordringen!). Sociale omgang is geen pedagogisch doel maar wordt al 

doende aangeleerd. De beroepskrachten reageren op incidenten. 

 

Voorbeeld in de praktijk  

Bij het drinken  

- Wil je niet slaan X' 

- 'Y niet doen' 

- 'Z stop eens'.  

- 'Ga je zitten A?' 

 

Bij de lunch aan tafel 

- 'X niet zo raar doen' 

- 'Y, ook niet zo raar doen'. 

- Twee kinderen zitten naast elkaar. Een kind duwt de ander. Een kind roept; 'au'  De 

beroepskracht zegt tegen de kinderen. 'Niet doen'.  

 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de kinderen niet wordt geleerd wat wel passend gedrag is. De 

beroepskracht legt niet uit waarom wordt ingegrepen en wat wel de bedoeling is. De 

beroepskrachten geven geen sturing aan onderling contact tussen de kinderen. Ze leren kinderen 

niet met elkaar en elkaars kenmerken om te gaan.  
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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

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

kinderen zich bevinden: 

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

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

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

voelen; 

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

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

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Voorschoolse educatie 

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. Het kindercentrum werkt met het 

door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie programma Piramide. Met 

Piramide werkt de locatie volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en 

Verdiepen in zogenaamde ‘projecten’. Die projecten gaan over onderwerpen die kinderen 

aanspreken.   

  

Stamgroep 

Per acht aanwezige kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig. In totaal worden er op de 

VVE-groep maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen bij Klavertje 4+.  

  

Eisen aan de beroepskrachten 

De twee beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 

•  Zij zijn in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het 

opdoen van pedagogische vaardigheden. 

•  Ze zijn in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie.  

•  Ze beheersen ze aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

Observeren  

De houder gebruikt Pravoo (kindvolgsysteem van nul tot vier jaar) Hierin worden de observaties 

vastgelegd.  

  

  

Opleidingsplan  

De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan (opgenomen in 

locatiewerkplan 2022). Hierin is opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op 
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het gebied van voorschoolse educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de 

wijze van evalueren is. Evaluatie in de teamvergadering.  

Een workshop voor 'rekenen' staat op de agenda voor juni 2022.  

  

Inrichting van de stamgroepsruimte  

In de ruimte is een hoge tafel met stoelen eromheen.  

Er zijn specifieke speelhoeken;  

- poppenhoek.  

- bouwhoek 

- leeshoek 

- creatieve hoek 

- ontdektafel  

Er zijn kasten met speelgoed. Kinderen kunnen zelf het speelgoed pakken.  

Voor puzzels en spelletjes kunnen de kinderen vragen aan de beroepskrachten of ze daarmee 

mogen spelen.  

Aan het begin van de dag wordt spelmateriaal aangeboden aan de tafels.  

De thematafel is ingericht met een EHBO koffer, een boek over het thema en knutselwerkjes. Er is 

verband tussen de werkjes en het thema.  

  

  

Pedagogisch beleidsmedewerker 

In het plan is opgenomen hoe de pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie wordt 

ingezet op de locatie en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.  

  

  

Aanbod 960 uur.  

De houder biedt VE aan op drie dagdelen van 5,15 volgens het huidige pedagogisch plan. Er mag 

maximaal 6 uur VE per dag meetellen voor het behalen van de norm van 960 uur.   

In de zomer wordt de zomerschool geopend, dit kan bij regulier aanbod en worden meegerekend 

in de uren. In de gemeentelijke beleidsnotitie staan mogelijkheden beschreven. In de praktijk 

wordt 960 uur aangeboden. Na overleg heeft de houder de uren concreter beschreven volgens 

praktijk in het pedagogisch plan.  

  

  

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleid is een onderdeel Voorschoolse educatie opgenomen. Hierin is beschreven 

hoe de kinderen de voorschoolse educatie krijgen aangeboden. In het plan staat; ‘In juli 2022 een 

pedagogisch coach op de groep komt om de kinderen 5 uur per week extra te coachen. Tot die tijd 

doen de beroepskrachten dat zelf'. De pedagogisch coach wordt ingezet voor de beroepskrachten.  

De houder heeft na overleg de beschrijving van de term pedagogisch coach veranderd in tutor in 

het pedagogisch beleid.  

  

Conclusie 

Aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.  

  

De inrichting in pedagogisch beleid  

De beschrijving de inrichting van de ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld is niet 

opgenomen in het plan. 
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Herstel is aangeboden. De houder heeft gelegenheid gekregen om binnen de gestelde termijn 

alsnog aan de voorwaarden te voldoen. De houder is de afspraak binnen de gestelde termijn 

nagekomen. Bij een tweede beoordeling van het beleid wordt aan de voorwaarden voldaan.   

  

De uitvoering van de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie aan het pedagogisch 

beleidsplan  

De toezichthouder kon de samenhang en de structuur van het programma voorschoolse educatie 

Piramide in de praktijk niet herkennen conform het Pedagogisch Beleidsplan.  

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch beleidsplan en de inhoud 

jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld.  

  

Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er weinig aanbod is tijdens de 

activiteiten om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren 

Voorbeelden in de praktijk.   

• In het plan staat het planbord wordt gebruikt en dat iedere dag een kind de knijper kan 

verplaatsen zodra een andere activiteit start. 'Voor een VVE kind geeft het planbord houvast'.  

Het plan is aanwezig en wordt tijdens de observatie niet gebruikt. 

• Taal; In het plan staat; Onder taalbegeleiding. 'Bij KDV Klavertje 4 besteden we veel aandacht 

aan het taalaanbod'. Door het stimuleren van het taalaanbod en de cognitieve ontwikkeling 

worden kinderen geprikkeld om zelf actief te zijn bij het leren van woorden, het ontwikkelen 

van ruimtelijke inzichten, het experimenteren met hoeveelheden en het begrijpen van de 

wereld om hem heen'  In de praktijk zijn er bij de start van het drinken zijn drie liedjes 

gezongen (niet van het thema). De boekjes in de leeshoek zijn toegankelijk voor kinderen.  Er 

is niet voorgelezen, er is geen gesprek gevoerd met de groep over het thema of spelletjes 

gespeeld.  

• Denkontwikkeling. Bij het uitdelen van de bekers wordt aan de kinderen gevraagd welke kleur 

beker zij willen? Ze benoemen wel of niet goed de kleur. Het ordenen van kleuren wordt 

toegepast.  

• Rekenen. Het omgaan met getallen, tellen en vergelijken is niet gezien tijdens de observatie 

• Sociaal- emotioneel. In het plan staat; 'Het leren omgaan met gevoelens, zowel bij zichzelf als 

bij de ander'  Het geobserveerde in de praktijk komt niet overeen met het beschreven aanbod 

van het delen en verwoorden van emoties.  

  

Conclusie  

De toezichthouder heeft tijdens de observatie niet gezien dat er op gestructureerde en 

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

  

 

 

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

voldaan:  

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

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

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

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

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

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie. 

De inzet betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot 

voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

De pedagogisch coach op Klavertje 4+ wordt niet als beroepskracht ingezet op de stamgroep. Ze 

werkt boventallig mee met de beroepskracht in de functie van coach.  

  

De houder heeft vastgelegd aan hoeveel kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar per 1 januari 

2022 voorschoolse educatie wordt aangeboden bij Klavertje 4+.  Per 1-1-2022 zijn dit 9 kinderen.  

Op basis van dit aantal kinderen heeft de houder berekend hoeveel uur de pedagogisch 

beleidsmedewerker VE minimaal wordt ingezet. 

  

Op deze locatie is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE 100 uur.  

  

De houder zet de pedagogisch beleidsmedewerker VE in 2022 op de volgende manieren in; 

- coaching on the job, individuele coaching  

- ondersteuning bij de thema's 

- kind observaties op de groep 

- thema's voor het hele team. Het huidige thema is communiceren met de kinderen.  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (pedagogisch medewerkers) 

• Observatie(s) 

• Informatiemateriaal voor ouders (brieven voor ouders) 

• Website (www.kdv-klavertjevier.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan (Klavertje Vier plus januari en juni 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Klavertje Vier 2022) 

• Ouderinformatie Lente 2022 

• Taalkaarten thema Lente  

• Ouderinformatie Ziek en gezond 2022 

• Handboek gemeente Wageningen 2022 
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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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (zes) en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

 

Ook de stagiaire is geregistreerd in het personenregister Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (zes) en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben een passend diploma 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Klavertje 4+ bestaat uit een stamgroep van 16 kinderen in de leeftijd van twee t/m vier jaar.  

 

De houder heeft aan ieder kind een mentor toegewezen. De ouder horen bij de start van de opvang 

welke beroepskracht de mentor van het kind is. Tevens kunnen zij dit lezen in het ouderportaal.  

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.kdv-klavertjevier.nl) 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster (week 24 van 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Klavertje Vier plus januari en juni 2022) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 
 

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 
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te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

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

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

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

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de 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) 

 

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

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

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

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

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 



 

 

18 van 25 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-06-2022 

Klavertje 4+ te Wageningen 

 

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

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

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

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

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

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

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

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

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

 

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

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

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

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

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

 

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

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

acht kinderen. 

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

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

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

 

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

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

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

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

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

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

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

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

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

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

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

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

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

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

voorschoolse educatie,  

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

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

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
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In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

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

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

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

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

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

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

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

educatie) 

 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

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

educatie) 

 

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

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

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

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

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

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

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

educatie) 

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

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

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

educatie. 

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

 

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

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

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

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

 

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

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

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

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

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

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

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

aangeboden. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

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

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

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

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

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

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

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

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) 

 
 

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. 
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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) 

 

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) 
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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 : 6707 HM 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 : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ine Horstink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wageningen 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6700 AA WAGENINGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 16-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-06-2022 

Zienswijze houder : 07-07-2022 

Vaststelling inspectierapport : 07-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

Als houder kan ik me niet geheel vinden in het rapport. We hebben te maken met jonge 

beroepskrachten die net afgestudeerd zijn en het lastig vinden als iemand dan op hun vingers kijkt. 

Wat meer teruggetrokken zijn wanneer er vreemde mensen zijn en eerst wat uit hun schulp 

moeten komen. De beroepskrachten zijn druk bezig met het aanleren en uitvoeren van Piramide en 

in de coaching wordt er veel aandacht besteed aan interactievaardigheden. Dit is een proces waar 

we net mee begonnen zijn. Dit heeft tijd nodig en vooral in deze tijd met veel personeelstekort 

proberen we hier volop aandacht aan te besteden omdat we nu eenmaal veel te maken hebben 

met beroepskrachten die net hun diploma hebben. In de branche is regelmatig aangegeven dat 

toezichthouders in deze tijd van personeelsschaarste en werkdruk coulance zouden toepassen, 

helaas zie ik dit bij de huidige toezichthouder niet terugkomen. Iedere medewerker moet VE 

geschoold zijn maar het betekent niet dat wanneer je dit net gehaald hebt dan je dan alle facetten 

tot je hebt genomen. Dit kost tijd, sturing en coaching. De coaching uren binnen K4 zijn hoger dan 

wat wettelijk is voorgeschreven. We zijn hard aan het werk om iedereen op het gewenste niveau te 

krijgen. 

  

De dag van inspectie was een warme dag en daarnaast was het een donderdag (einde van de 

week). Kinderen kunnen hierdoor loom zijn en minder actief, zullen minder praten en elkaar meer 

in de weg gaan zitten. Daardoor zal er meer gecorrigeerd worden dan normaal gesproken. Ben het 

eens met het feit dat het wel uitgelegd moet worden als je corrigeert. 

  

De toezichthouder geeft aan in het rapport dat ze er was om kwart voor 10 waardoor ze alle 

activiteiten die in de ochtenduren met kinderen worden gedaan gemist heeft. Ik heb haar 

aangeboden om nogmaals te komen kijken maar helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Jammer! 

Dan staan er een aantal dingen in het rapport bijv. bij de indicator waar ik me niet in kan vinden. 

De toezichthouder heeft uitgelegd hoe dit werkt en waarom er zo gekeken wordt maar ik vind deze 

indicatoren niet objectief. Door het gebruik van deze manier van toetsing, geeft de persoonlijke 

mening van de toezichthouder geen objectief beeld 

  

Neemt niet weg dat ik zelf ook heb gezien dat beroepskrachten moeite hebben met de 

interactievaardigheden, gesprekken voeren met de kinderen, uitleggen waarom iets niet mag of 

kan, verrijken van spel, hoe verrijk je spel. Hier zijn we mee aan de slag gegaan een maand 

geleden en is het een onderdeel van de groepscoaching voor jaar 2022. 

  

Waar ik als houder van geschrokken ben is dat kinderen geen plezier hebben en niet in een 

positieve groep worden opgevangen. Ik herken dit niet en dit is ook niet iets wat ik terugzie op 

andere dagen wanneer er andere medewerkers werken. Ik zie een ontspannen groep kinderen, die 

aan het spelen zijn, voldoende uitgedaagd worden en waar veel gelachen wordt. Ik ga hierover met 

de betreffende medewerkers in gesprek. 

  

De handelswijze van het verschonen en naar het toilet gaan is niet besproken door de 

toezichthouder met Beroepskrachten waarom ze dat op die manier doen. Net als de handelswijze 

van het aan tafel gaan en het opdienen van het warme eten. Na een periode van activiteiten, het 

samen opruimen is het fijn als kinderen even een rustmoment hebben. Dit doen we door ze bij de 

kast te laten zitten en dan gaan ze naar het toilet of ze worden verschoond. Hiermee willen we ook 

voorkomen dat we nadat we alles samen hebben opgeruimd we alles weer kunnen opruimen na het 
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toilet / verschoonbezoek. Dan is er niet genoeg tijd voor het tafelmoment. Hiermee voorkomen we 

ook dat er speelgoed mee naar het toilet gaat. 

  

Aan tafel bij de warme lunch krijgen de kinderen per 2 een bakje eten. Zodra het merendeel eten 

heeft is het fijn om hier ook te zorgen voor een rustmoment zodat ieder kind zijn/ haar bakje kan 

leegeten. Hiervoor moet er ruimte zijn voor gesprekjes met de kinderen, hier ben ik het eens met 

de toezichthouder   

 

 

 

 

 

 

 


