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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 rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico -gestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in
Nederland volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever
onderzoek wordt verricht waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de
kinderopvang te verbeteren.
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie.

Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf Wee-Play Angelaschool:
Kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) Wee-Play Angelaschool biedt peuteropvang voor
kinderen van 2-4 jaar. De opvang is 40 (school)weken geopend op maandag, woensdag en
donderdag van 8.30 en 12.00 uur.
Dit kdv is een locatie van organisatie Wee-Play kinderopvang en is gevestigd in een lokaal van
basisschool Angela te Echt. Het lokaal van het kdv is tevens het lokaal voor de buitenschoolse
opvang (verder te noemen als bso) van Wee-Play Angelaschool.
Het kdv staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) geregistreerd voor 16 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis:
- Uit het onderzoek voor registratie, uitgevoerd op 01-08-2016, bleek dat kdv WeePlay Ursulinenhof aan bijna alle getoetste voorwaarden voldeed.
De voorwaarden die nog niet voldeden (bepaalde beschrijvingen in het pedagogisch beleid)
vormden geen belemmering om in exploitatie te gaan;
- Bij het onderzoek na registratie op 09-11-2016 bleek dat de houder voldeed aan alle getoetste
voorwaarden en dat de pedagogische praktijk in orde was;
- Bij het jaarlijks onderzoek op 23-05-2017 wordt aan alle voorwaarden voldaan behalve aan een
voorwaarde betreffende voorschoolse educatie (VE); er werd niet altijd 10 uur aan VE geboden;
- Bij het jaarlijks onderzoek op 26-09-2018 wordt aan een voorwaarde ten aanzien van het
beleid veiligheid en gezondheid niet voldaan. De gemeente Echt-Susteren stuurt de houder op 2012-2018 een aanwijzing om overtreding van het genoemde voorschrift te beëindigen en verdere
overtreding of herhaling te voorkomen. Er volgt geen opdracht tot een nader onderzoek.
Voortgang:
Bij dit huidige jaarlijkse onderzoek blijkt dat de voorwaarde ten aanzien van het beleid veiligheid
en gezondheid nu wel voldoet.
Ten aanzien van het item 'voorschoolse educatie' wordt aan 3 voorwaarden niet voldaan.
De pedagogische praktijk is prima in orde.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij de verschillende items in dit rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:




Pedagogisch beleid
Pedagogische praktijk
Voorschoolse educatie

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dit kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven; er is een locatiespecifiek pedagogisch beleid van kdv
en bso Wee-Play Angelaschool.
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 aanwezige
beroepskracht.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.

Pedagogische praktijk
De inspectie vindt plaats op donderdagochtend 28 november 2019 tussen 09.00 en 11.00 uur.
Tijdens de inspectie is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd op deze peutergroep. Voor
de observatie heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland.
Tijdens de observatie zijn er 4 peuters aanwezig op de peutergroep onder begeleiding van 1
beroepskracht. De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het opruimen van het vrije spel, de
activiteit in de speelzaal en het moment aan tafel.
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het
Besluit Kwaliteit Kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:

Het waarborgen van emotionele veiligheid;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;

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.
Verslag van de observatie:
Als de kinderen vanuit de stamgroepruimte naar de speelzaal gaan pakken ze elkaars hand vast.
De beroepskracht vraagt de kinderen om stilletjes te zijn zodat de andere kinderen in school geen
last van hen hebben. De kinderen knikken naar de beroepskracht en zachtjes en rustig gaan ze
naar de speelzaal. Ook op de terugweg geschiedt dit zo. Respect, waarden en normen worden op
deze manier overgedragen.
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Aangekomen in de gymzaal doen de kinderen hun schoenen en sokken uit. De een doet dat al heel
goed en de ander vindt dit nog lastig. De beroepskracht stimuleert de kinderen om het eerst zelf te
proberen alvorens hulp van haar te krijgen. Ook na afloop, als de sokken en schoenen weer aan
getrokken worden, worden de kinderen gestimuleerd om het zelf te doen. De kinderen kunnen een
sticker verdienen als het lukt. 2 Kinderen krijgen een grote sticker en 2 kinderen een kleine
sticker: zij hebben een beetje hulp nodig gehad maar worden toch beloond voor hun inzet.
De beroepskracht zet met hulp van de kinderen een parcours uit dat bestaat uit kasten, banken en
een trampoline. De kinderen klauteren en balanceren hier over heen om vervolgens een gekleurd
zakje in een schoorsteen van papier te gooien. Daarbij is het belangrijk om elkaar de tijd en rust te
geven, die een ieder nodig heeft om het parcours af te kunnen leggen; de kinderen wachten op
elkaar en geven elkaar de ruimte.
De kinderen zijn verkleed als 'Piet' en de zakjes zijn de kadootjes.
Als alle kadootjes in de schoorsteen zijn gegooid mogen de kinderen de zakjes kleur bij kleur
leggen, de kleuren benoemen om ze daarna te tellen.
Tijdens het klauteren benoemt de beroepskracht ook de begrippen 'op, over, hoog, laag, voor,
achter, groot, klein.
Door deze activiteit worden zowel de persoonlijke competentie (cognitief en motorisch) als ook de
sociale competentie ontwikkeld.
Het is duidelijk dat de kinderen en de beroepskracht elkaar kennen. Dit blijkt uit het feit dat de
kinderen elkaars naam weten en die van de beroepskracht. Ook weten de kinderen van elkaar waar
iedereen goed in is en waar iemand nog wat aandacht nodig heeft. Dat laatste is bijvoorbeeld te
zien in de speelzaal waar een kind nog wat moeite heeft om over een bank te lopen. De kinderen
wachten rustig totdat het kind op het einde van de bank is. De beroepskracht loopt naast de bank
zodat het kind haar hand kan nemen als het dat nodig heeft. De beroepskracht benoemt het ook: "
....naam kind...., ik loop naast je en als je het nodig vind t om mijn hand te pakken dan kan dat."
Het kind doet dat ook. Na een aantal keren en door stimulering van de beroepskracht loopt het
kind alleen over de bank. Hiervoor krijgt het kind complimentjes van de beroepskracht en het kind
is zichtbaar trots. Door bovenstaand blijkt dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd.
De kinderen genieten zichtbaar van elkaar en van de activiteit: ze zijn blij, opgewekt en doen allen
enthousiast mee.
Conclusie:
De pedagogische praktijk wordt positief beoordeeld.

Voorschoolse educatie
Sinds 1 juli 2018 dient in het pedagogisch beleidsplan een aantal wettelijk verplichte onderdelen op
het gebied van voorschoolse educatie (VE) opgenomen te zijn. Het gaat om de volgende
onderdelen, die op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze beschreven dienen te staan:
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimu leerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd;
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.
De houder heeft deze onderdelen concreet in haar VE Werkplan en in het pedagogische beleid van
de locatie opgenomen.
De praktische uitvoering van bovenstaande onderdelen is ook beoordeeld. Ondanks het feit dat er
geen kinderen met een VE-indicatie aanwezig zijn wordt voldaan aan de praktische uitvoering.
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Het onderdeel 'evaluatie van de uitvoering (praktijk) van het pedagogisch beleid ten aanzien van
de voorschoolse educatie' voldoet niet omdat er geen evaluatie is.
Indien er kinderen met een indicatie VE komen dan kunnen zij terecht op maandag, woensdag en
donderdag van 8.30-12.00 uur; tenminste 10 uur per week.
De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen met 1 beroepskracht.
Voor de voorschoolse educatie wordt het programma 'Uk en Puk' gebruikt waarin op
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De twee beroepskrachten werkzaam bij de peuteropvang van Wee-Play Angelaschool hebben
beiden een getuigschrift van een met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de
werkzaamheden passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden
genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening.
De beroepskracht die aanwezig is tijdens de inspe ctie beschikt over een geldig certificaat VE. Uit
presentielijsten, roostering en uit interview blijkt er nog een tweede beroepskracht werkzaam te
zijn op deze peutergroep. Deze betreffende beroepskracht beschikt niet over een geldig certificaat
VE.
De houder heeft een scholingsplan voor de locatie Wee-Play Angelaschool. Een onderdeel hiervan is
het opleidingsplan VE.
De evaluatie van het opleidingsplan VE ontbreekt waardoor de betreffende voorwaarde niet
voldoet.
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)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig g evolg 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorsch oolse
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
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brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (a ls 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 kwaliteit voorschoolse educatie)
Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht, d.d. 28-11-2019)
Observatie(s) (d.d. 28-11-2019)
Pedagogisch werkplan (versie juli 2019)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie januari 2019)
Certificaten 3F
VE werkplan, versie juli 2019

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:






Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder en de twee beroepskrachten staan geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister
kinderopvang (PRK). Dat betekent dat ze geldige verklaringen omtrent gedrag hebben en dat ze
onder de continue screening vallen.
De aanwezige beroepskracht verklaart dat er geen stagiaires en vrijwilligers op de locatie
werkzaam zijn.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voo rwaarden voldaan.

Opleidingseisen
De twee beroepskrachten werkzaam bij kdv Wee -Play Angelaschool beschikken over een passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk. Dit geldt ook voor de pedagogisch beleidsmedewerkster.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Ten tijde van de inspectie zijn 4 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht.
Op 25-11-2019 zijn er eveneens 4 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en op 27-11-2019 zijn
er 3 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht.
Verder verklaart de aanwezige beroepskracht dat er op alle ochtenden nooit meer dan 8 kinderen
in de peuteropvang aanwezig zijn. Dit is ook door de toezichthouder geconstateerd.
Er worden dus voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voo rwaarde voldaan.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in één stamgroep die maximaal uit 16 kinderen kan bestaan.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht, d.d. 28-11-2019)
Observatie(s) (d.d. 28-11-2019)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan (versie juli 2019)
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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 be leidsplan 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 e n 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 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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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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 vo orschoolse 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 Be sluit 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)
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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 wijze waarop wordt vormgegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 verrichte n beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
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)
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 tijde ns
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 w orden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

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 kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedag ogisch 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 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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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, o nderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Wee-Play Angelaschool
http://www.wee-play.nl
000039574504
16
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
F. van Bladel

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

: Echt-Susteren
: Postbus 450
: 6100AL ECHT

:
:
:
:
:
:

28-11-2019
12-12-2019
Niet van toepassing
08-01-2020
08-01-2020
08-01-2020

: 15-01-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het insp ectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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