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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met
behulp van het model risicoprofiel bepaald.
Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder
intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
Kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) Wee-Play Vlodrop volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt.
Feiten over kdv Wee-Play Vlodrop
Het kinderdagverblijf Wee-play is gesitueerd in basisschool St. Martinus te Vlodrop. Het
kinderdagverblijf bestaat uit een verticale groep (0-4 jarigen) en een peutergroep (2-4 jarigen). De
groepsruimte van de peuters is tevens het lokaal voor de buitenschoolse opvang (bso) van de
houder.
Het kdv staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd voor 32 kinderen (maximaal 16
per groep).
De beroepskrachten op de groep tonen een betrokken en actieve houding bij het aanreiken van
informatie.
Inspectiegeschiedenis
Bij het onderzoek na registratie (06-11-2018) blijkt dat enkele voorwaarden ten aanzien van de
voorschoolse educatie, informatievoorziening en beleid veiligheid en gezondheid niet voldoen.
De houder kan nog geen gebruiksvergunning overleggen.
Op 15-02-2019 stuurt de gemeente Roerdalen de houder een schriftelijke aanwijzing om de
betreffende overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden.
Op 20-02-2019 ontvangt de GGD Limburg-Noord het verzoek van de gemeente om een nader
onderzoek uit te voeren om te toetsen of de overtredingen zijn beëindigd.
Op 02-04-2019 voert de toezichthouder van de GGD Limburg-Noord een nader onderzoek uit. Het
blijkt dat de houder nu wel voldoet aan de getoetste voorwaarden: de overtredingen zijn
beëindigd.
Op 27-08-2019 voert de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uit. Tijdens dit onderzoek zijn er
overtredingen geconstateerd in de domeinen; pedagogisch klimaat en personeel/ groepen.
Huidige inspectie (2020)
Uit dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat er aan de getoetste voorwaarden van de regeling Wet
Kinderopvang voldaan wordt. Het onderwerp 'vaste gezichtencriterium' is hier niet in meegenomen,
omdat dit in een ander 'nader onderzoek' ( aparte rapportage) beoordeeld is.
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Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te lezen.

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

Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pe dagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en
de houder.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Pedagogische praktijk
Observatie van de praktijk
De observatie vindt plaats op 11-02-2020 in de ochtend.
Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische
praktijk 0-4 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn
benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid;
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikke ling van persoonlijke competentie;
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijde ns het onderzoek
op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de
vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt:
Observatie van de praktijk
De observatie vindt plaats op een dinsdag ochtend.
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Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische
praktijk 0-4 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn
benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdo elen zijn samengevat:
A: Het waarborgen van emotionele veiligheid;
B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de
vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt:
Deze observatie richt zich op de verticale groep 0-4 jaar en de peutergroep 2-4 jaar.
A: Waarborgen emotionele veiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor
de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen,
zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Voorbeelden ( 0-4 groep); de beroepskracht op de groep gedraagt zich sensitief en responsief naar
de kinderen op de groep. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpt en reageert daar
adequaat op. De beroepskracht maakt oogcontact en zeg 'ja jij bent moe he', lekker naar bedje zo.
De beroepskracht reageert op signalen van de baby's door zelf ook geluidjes te maken, aan te
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s (sensitief-responsief).
Aan het plafond hangen kleertjes in het kader van het thema's, de beroepskracht wijst er naar en
benoemt de kledingstukken.
Later op de ochtend komt er nog één kindje bij. Dit kindje heeft tijd nodig om te wennen en wil
graag vast gehouden worden. De beroepskracht geeft het kind geborgenheid door het op te pakken
en er mee te praten. Tevens probeert ze het vasthouden ook af te bouwen zodat het kindje zelf
leert zich zelf te vermaken. De beroepskracht heeft dit ook met ouders besproken aangezien het
kind het gezin ook veel gedragen wordt.
Er is sprake van een vaste invalkracht op dat moment op de groep. Ondanks het feit dat deze
beroepskracht géén vast gezicht is in die zin, lijken de kinderen zich wel op hun gemak te voelen.
Deze week is deze vaste invalkracht er 3 ochtenden.
Voorbeelden (peutergroep 2-4 jaar);
Structuur en flexibiliteit
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene
situaties of uitloop van geplande activiteiten.
Er wordt een 'welkomsliedje' gezongen, er worden broeken en shirts geverfd en geplakt in kader
van het thema. De kinderen krijgen diverse opties aangeboden voor vrij spel in bepaalde
educatieve hoeken. De kinderen lijken zich te vermaken.
De beroepskrachten stemmen onderling de overgang van activiteiten af en zingen een liedje
wanneer er opgeruimd gaat worden.
B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie
Kinderen worden spelenderwijs 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. De volgende citaten
zijn teruggezien in de praktijk.
Voorbeeld ( verticale groep 0-4 jaar);
De beroepskracht gaat op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij
benoemen hun handelingen (nu ga ik je optillen en naar je bedje brengen) en stemmen hun
omgang of op de reactie van de baby.
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De beroepskracht haalt kinde ren uit bed en verschoont kinderen, dit gebeurt op een betrokken en
rustige manier, waardoor kinderen zich prettig voelen.
Rustmomenten ( verticale groep 0-4 jaar)
Het schema voor rusten en/of slapen
is geschikt voor de meeste kinderen. Indien nodig en mogelijk worden er individuele aanpassingen
gemaakt.
Kwaliteit spelmateriaal (verticale groep 0-4 jaar)
Er is binnen voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten
en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren.
De kinderen kruipen door de ruimte, er is een grondbox, er is voldoende bewegingsvrijheid.
Verder zijn er voldoende materialen en is het thema van Puk ' Wat heb jij aan vandaag ' duidelijk
zichtbaar gezien de knutselwerkjes en kleding in de ruimte.
Verder wordt 'de vaste invalkracht' ondersteunt door een stagiaire op de groep.
De stagiaire is bekend met de kinderen en andersom.
Verrijken (peutergroep 2-4 jaar)
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinde ren blijft. De kinderen verkleden zich met
de kleding in de speelhoek, de beroepskracht zegt: wat heb je aan? Wat ben je mooi! De
beroepskracht sluit aan bij de spelsituaties van kinderen.
Zichtbaarheid resultaat (peutergroep 2- 4 jaar)
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gemaakt.
Er is verband tussen de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en thema-activiteiten (wat heb
jij aan vandaag). Daarnaast is het programma Puk & Ko duidelijk aanwezig.
Conclusie: alle 4 de pedagogische doelen komen voldoende tot uiting in de praktijk.

Voorschoolse educatie
Pedagogisch beleidsplan
Sinds 1 juli 2018 dient in het pedagogisch beleidsplan een aantal wettelijke verplichte onderdelen
op het gebied van voorschoolse educatie (VE) opgenomen te zijn. Het gaat om de volgende
onderdelen, die zo concreet en toetsbaar mogelijk wijze beschreven dienen te staan:

de visie op voorschoolse educatie;

de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

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

de wijze waarop de ouders w orden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;

de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de
wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld;

het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
Uitvoering in de praktijk
Doorgaandelijn; Uit de interviews en uit het beleid blijkt dat er sprake is van een warme overdracht
voor de VVE kinderen. Verder zijn er ontmoetingsmomenten in bibliotheek met
de kleuters. Er is eind 2019 een overleg geweest tussen de directeur van school en de
kinderopvang. Naar aanleiding van dit overleg zijn er 2 nieuwe bijeenkomsten gepland voor de
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kleuterleerkrachten en beroepskrachten in het kader van de ontwikkeling/doorgaandelijn ( 0 -7 jaar
KIJK observatie systeem).
Verder vinden er activiteiten plaats ( kinderboekenweek en voorleesontbijt). Ook wordt het
leerplein van groep 1/2 gezamenlijk gebruikt. Kortom; er vinden ontwikkelingen en activiteiten
plaats om die doorgaandelijn naar een hoger niveau te tillen.
Ouderbetrokkenheid;
Ouders worden over elk nieuw thema geïnformeerd. Tevens hangt er een groot bord in de
groepsruimte waar de activiteiten op worden aangegeven. Tijdens het halen en brengen worden
ouders betrokken. Verder krijgen de kinderen een 'thema koffer van Borre' mee naar huis.
Daarnaast is er sprake van een ouderactiviteit bij het afsluiten van het thema.
Doordat er veel kinderen van buitenlandse afkomst naar de opvang komen is het contact leggen
met ouders (doordat ze niet altijd goed de nederlandse taal kunnen spreken of begrijpen) vaak een
uitdaging. De beroepskrachten proberen de ouders op diverse manie ren te betrekken bij de
ontwikkeling van hun kinderen.
Uren Voorschoolse Educatie
De peuteropvang is elke dag geopend van 08:00-12:30.
VE-Beroepskracht-kindratio
In totaal staan er 2 beroepskrachten op de groep met 13 kinderen.
Beroepskwalificatie, VE-certificaten en 3F- certificaat
De kwalificaties van de beroepskrachten voldoen aan de eisen van de CAO kinderopvang, tevens
zijn de beroepskrachten in het bezit van een VVE certificaat en 3F taalniveau.
Daarnaast zijn er 2 beroepskrachten 'in opleiding' hier is bewijslast van aangetoond.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waar alle vereiste onderdelen in worden beschreven.
VE Programma
De houder werkt met het programma Puk & Ko, momenteel staat het thema 'Wat heb jij aan
vandaag' centraal. Dit is zichtbaar in de aankleding van de groepen en de activiteiten.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan

Gebruikte bronnen





Interview (3 beroepskrachten, stagiaire)
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)

Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Op basis van een steekproef zijn er 5 beroepskrachten en 2 stagiaires gecontroleerd in het
personenregister kinderopvang. Deze personen die bij Wee-play werkzaam zijn, beschikken over
een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister
kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder en zijn hun
werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Opleidingseisen
Opleidingseisen beroepskrachten
Bij het onderzoek zijn de diploma's van 4 beroepskrachten beoordeeld. Zij beschikken over de
voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of bewijsstuk voor een passende
opleiding.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers
Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach
beoordeeld. Zij beschikt over een diploma MBO niveau 4 en volgt momenteel de PEP (Pedagogisch
Educatief Professional ) opleiding. Hiermee wordt aan de gestelde eisen voldaan.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan actuele wet- en regelgeving:

verticale groep: 2 kinderen van 0 jaar en 1 kind van 1 jaar met 1 beroepskracht en een
stagiaire.

peutergroep: 13 kinderen met 2 beroepskrachten.
Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster (5,6 en 7) blijkt dat de houder
voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij deze beoordeling is ook
rekening gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen.
De presentielijsten van de kinderen en de bijbehorende personeelsroosters van de
stamgroepen gecontroleerd.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij kinderdagverblijf vindt de opvang plaats in 2 stamgroepen:
Verticale groep 0-4 jarigen, maximaal 16 kinderen
Peutergroep 2-4 jarigen, maximaal 16 kinderen
Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De
stamgroepen hebben een eigen, vaste groepsruimte.
Opmerking: de eisen met betrekking tot het vaste gezichtencriterium zijn niet beoordeeld in dit
onderzoek. Er heeft op dezelfde dag een nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot dit
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onderwerp. Hier is een apart rapport van gemaakt waarin wordt aangegeven dat er niet aan de
voorwaarden van het vaste gezichtencriterium wordt voldaan.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen








Interview (3 beroepskrachten, stagiaire)
Personenregister Kinderopvang
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)

Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en h oe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er b ekeken,
gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheid en gezondheidsbeleid opgesteld met maatregelen waar de
beroepskrachten naar dienen te handelen.
Steekproefsgewijs zijn de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bekeken.
Opmerking: ten tijde van de inspectie loopt dit temperatuur in de slaapkamer op (boven de
21 graden) door een verwarming die aan is in de ruimte. Dit blijkt uit de temperatuur meter. De
beroepskracht is hier niet meteen bewust van, maa r reageert wel meteen adequaat op het signaal
van de toezichthouder. Door de slaapkamer op te lopen en de verwarming uit te zetten.
Het is van belang de temperaturen en de luchtvochtigheid in de slaapkamer adeuqaat te monitoren
en daar naar te handelen, zodat kinderen in een 'gezond binnenmilieu' slapen.
Er slapen ten tijde van de inspectie baby's in de ruimte en dan zijn de richtlijnen omtrent het
protocol 'veilig slapen' van belang. Er wordt een temperatuur tussen de 15 en 18 graden
aanbevolen ten aanzien van het protocol 'veilig slapen'.
EHBO aan kinderen
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende dagopvang altijd een volwassene aanwezig en
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Uit het onderzoek blijkt dat de houder de kennis en het gebruik van de meldcode bevordert. De
meldcode is onderdeel van teamoverleggen. Bij navraag bij beroepskrachten blijken zij voldoende
kennis te hebben over de meldcode.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen







Observatie(s)
EHBO certificaten (overzicht opleidingsplan)
Beleid veiligheid- en gezondheid
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan

11 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-02-2020
Wee-Play Vlodrop te Vlodrop

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

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

Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voo r het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie 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 w ijze waarop wordt vormgegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of p er
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 educat ie)
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 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 en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, 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)
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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 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in d e
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 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kw aliteit voorschoolse educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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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 me t e
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 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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten be roepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voo r 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)

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 van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificee rd 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 W et kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Wee-Play Vlodrop
http://www.wee-play.nl
000043728812
32
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Wij Spelen B.V.
Schaapsweg 26b
6077CG Sint Odiliënberg
67550223
Ja

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
E Dekkers

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Roerdalen
: Postbus 6099
: 6077ZH SINT ODILIENBERG

:
:
:
:
:
:

11-02-2020
19-03-2020
Niet van toepassing
06-04-2020
06-04-2020
06-04-2020

: 13-04-2020
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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.
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