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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 uitgevoerd 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.
De houder heeft een verzoek tot wijziging kindplaatsen van 48 naar 56 naar de gemeente
gestuurd. Dit verzoek is meegenomen in het onderzoek.

Beschouwing
Kinderdagverblijf IKC de Bosmark is gevestigd aan de Europastraat 10a te Dinxperlo waar ook een
basisschool, bibliotheek en buitenschoolse opvang gevestigd zijn. Het KDV maakt onderdeel uit van
Kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. In het Landelijk Register Kinderopvang zijn 56
kindplaatsen opgenomen en is de locatie VE-geregistreerd.
Inspectiegeschiedenis:
•
jaarlijks onderzoek 2016: tekortkoming "Pedagogisch klimaat item VVE".
•
jaarlijks onderzoek 2017: geen tekortkomingen.
•
jaarlijks onderzoek 2018: tekortkoming VE-opleidingsplan.
•
jaarlijks onderzoek 2019: er wordt voldaan aan de getoetste kwaliteitseisen.
•
in 2020 heeft er vanwege de coronapandemie geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden,
•
In 2021 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden, De houder voldoet aan de
onderzochte voorwaarden.
Bevindingen huidig onderzoek:
Tijdens het huidig onderzoek wordt er niet volledig voldaan aan de onderzochte voorwaarden.
In dit rapport worden de getoetste voorwaarden nader toegelicht.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat er voldoende m² zijn om de uitbreiding van het aantal
kindplaatsen door te voeren.
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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.
Pedagogisch beleid
De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Zonnekinderen pedagogisch beleid
en Factsheet KDV IKC De Bosmark versie 2022 V1 en het document "Bijlages bij pedagogisch
beleid 2021".
De factsheet is door de houder volledig aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en de
uitbreiding van de kindplaatsen van 48 naar 56 kindplaatsen.
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen.
Conclusie
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en factsheet. De houder van de KDV draagt
er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
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Pedagogische praktijk
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
•
A. De houder draagt 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. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden
gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een
manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
•
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in
de ontwikkeling van: motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en
creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
•
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties,
waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen
worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden.
•
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 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.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR
Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een korte
observatie en een telefonisch interview plaatsgevonden. De observatie is kort gehouden in verband
met de situatie wat betreft corona op deze locatie.
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten
staan beschreven.
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De observatie is uitgevoerd op 23 maart 2022.
De toezichthouder heeft en korte observatie gedaan op verschillende groepen. De groep Spinnetjes
is aan het verven en actief met een zand en water tafel. Op de groep Spinnetjes zijn twee
leerkrachten van school aanwezig ter ondersteuning van de 4 kleuters van school. De overige
groepen zijn tijdens het onderzoek buiten aan het spelen.
A. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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.
Er worden korte gesprekjes gevoerd waar beroepskracht en kinderen beiden bijdragen in het
gesprek. De beroepskrachten sluiten aan bij de spelende kinderen. Er vinden onder meer
gesprekken plaats over het thema "Boerderij". De beroepskrachten hurken en knielen wanneer zij
met de kinderen praten. een beroepskracht benoemt aan het kind wat zij gaat doen. Zo zegt zij
onder meer:" Zal ik naast je komen zitten?"
De kinderen worden in hun gedrag bekrachtigd door de positieve houding van de beroepskrachten.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.
De kinderen worden door de beroepskrachten gezien en gehoord.
Er is een aangename sfeer in de groepen. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast)
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de
beroepskrachten.
B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische
vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te
functioneren in een veranderende omgeving.
De 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 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.
Een kind wordt gevraagd een tissue te pakken en zijn neus te gaan snuiten. Een ander kind wordt
tijdens het buiten spelen gevraagd om rekening te houden met de andere kinderen. Zo zegt de
beroepskracht: “Kijk je uit dat je de andere kinderen niet nat gooit."
De beroepskracht sluit aan bij de spelende kinderen.
Er wordt samen gespeeld zonder iemand uit te sluiten.
De kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid en uitgedaagd in hun ontwikkeling in
diverse vaardigheden. Zo wordt een kind geholpen bij het knippen en het gebruik van een schaar.
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Conclusie:
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een factsheet. De houder van het
kinderdagverblijf draagt er zorg voor dat in de opvang conform de pedagogisch beleidsdocumenten
wordt gehandeld.
De houder biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en
gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de
persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht
van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden m.b.t. verantwoorde dagopvang.
Voorschoolse educatie
Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van
beroepskrachten, het opleidingsplan en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt.
Houder maakt gebruik van de VE-module Startblokken, dit programma is ontwikkelingsgericht.
Doelen worden geïntegreerd binnen (spel)activiteiten en het dagelijks programma.
Per 1-8-2020 zijn de eisen aangescherpt betreffende VE. Vanaf 1 augustus 2020 geldt dat de
houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden in het pedagogisch
beleidsplan beschrijft, hoe het aanbod voorschoolse educatie, zo concreet en toetsbaar mogelijk, 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.
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, en 20,
tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang, op een zo concreet en toetsbaar mogelijke
wijze:
•
de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
•
de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
•
de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd;
•
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen, het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd
en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie;
•
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 evalueert jaarlijks het beleidsplan wat de onderwerpen betreft, genoemd in het
eerste lid, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Zonnekinderen pedagogisch beleid,
Factsheet KDV IKC de Bosmark versie 2022 V1 en het document "Bijlages bij pedagogisch beleid
2021".
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VE kan worden aangeboden:
•
46 weken, van 8.45 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur op vier dagdelen in de
week of
•
40 weken op vier dagdelen van 8.15 uur tot 12.15 uur en 13.00 uur tot 17.00 uur.
De 960 uur VE is een wettelijke vereiste. Deze moet tot stand komen van in anderhalf jaar tijd,
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot aan de leeftijd waarop het kind naar het basisonderwijs gaat.
Dit heeft de houder beschreven in de Factsheet KDV IKC de Bosmark versie 2021 V1.
Op dit moment van het onderzoek zijn de beroepskrachten in het bezit van een getuigschrift met
gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden passende opleiding die voor
beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd. Tevens zijn de aanwezige
beroepskrachten in het bezit van een 3F kwalificatie op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid
en Lezen.
Scholingsplan
De houder heeft een opleidingsplan voor deze locatie ontwikkelt waarin de scholing omtrent de VE
is beschreven.
Conclusie:
Aan de kwaliteitseisen behorende bij het item voorschoolse educatie wordt voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder heeft de inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie beschreven in het
document: "Verantwoordingsdocument Pedagogisch beleidsmedewerker-coach 2022".
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de
voorschoolse educatie.
Zo schrijft de houder onder meer:
"Beleidsmedewerker/coach Voorschoolse educatie in 2022 Met ingang van januari 2022 is ons team
van pedagogisch coaches en – beleidsmedewerkers uitgebreid met een coach Voorschoolse
educatie (VE). mevrouw X is in deze functie aangesteld voor 0,69 fte (max 1292 uur op jaarbasis).
Het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedeweker in de voorschoolse educatie in een jaar
moet worden ingezet, wordt berekend door het aantal op 1 januari van dat jaar ingeschreven
doelgroeppeuters bij een kindcentrum te vermenigvuldigen met tien. Op peildatum 1 januari 2022
zijn er bij Kinderopvang Zonnekinderen 117 doelgroeppeuters (kinderen met een VE indicatie)
geplaats. De inzet van de VE beleidsmedewerker/coach voor 2022 omvat dan ook minimaal 1170
uur (0,63 FTE). In de onderstaande tabel wordt de urenverdeling per locatie weergegeven. Per
doelgroeppeuter wordt er op de betreffende locatie 10 uur VE coaching ingezet."
Voor de locatie De Bosmark is het volgende berekend: 9 VE kinderen per 1-1-2022 90 uur t.b.v.
VE-coaching
Conclusie:
De houder heeft op grond van de rekenregels bepaald hoeveel uren er ingezet worden betreft de
pedagogisch beleidsmedewerker voor het verhogen van de kwaliteit voorschoolse educatie.
De houder heeft dit vastgelegd in het document "Verantwoordingsdocument Pedagogisch
beleidsmedewerker-coach 2022”.
Het voorschrift is inhoudelijk nog niet beoordeeld, omdat de houder nog heel 2022 de tijd heeft om
aan de voorschriften omtrent de pedagogisch beleidsmedewerker VE te voldoen.
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Vanaf januari 2023 zullen deze voorschriften ook inhoudelijk getoetst en beoordeeld worden.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie
Factsheet KDV IKC De Bosmark 2022
Verantwoordingsdocument Pedagogisch beleidsmedewerker-coach 2022".
Bijlages pedagogisch beleid versie 2021
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
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 wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een
verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen.
De onderzochte beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn
gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer.
Beide aanwezige leerkrachten hebben geen VOG en zijn niet gekoppeld aan de houder.
Conclusie:
De onderzochte beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn
gekoppeld aan PRK op basis van het Burgerservicenummer.
Beide leerkrachten zijn niet gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer.
Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de voorwaarden.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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)

Opleidingseisen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van het
personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een
geldende beroepskwalificatie.
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskrachten in het bezit
zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.
Opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder geeft aan dat er meerdere personen worden ingezet, te weten:
•
pedagogisch beleidsmedewerkers welke alleen belast zijn met beleidstaken. Zij zijn in het
bezit van een HBO-diploma en een universitair getuigschrift.
•
pedagogisch coach, welke alleen belast is met coaching. Zij zijn in het bezit van het HBO
Pedagogiek. Tevens is er een ook een pedagogisch coach werkzaam op de babygroep. Zij is in
het bezit van een diploma Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, jeugdwelzijnswerk.
Conclusie:
Aan de onderzochte voorschriften betreffende de opleidingseisen wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het onderzoek van 23 maart is de beroepskracht-kindratio geborgd.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang plaats in stamgroepen:
Muisjes: maximaal 16 kinderen, 0-4 jaar met de nadruk op 0-2 jaar.
Zeepaardjes: maximaal 16 kinderen, 2-4 jaar VVE.
Spinnetjes: maximaal 8 kinderen, 3-4 jaar VVE, alleen in de ochtend geopend.
Olifanten: maximaal 16 kinderen, 1-4 jaar met de nadruk op 2-4 VVE.
Een kind wordt opgevangen in één stamgroep.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mevrouw de Groot)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten
Pedagogisch beleidsplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft het document Beleidsplan Veiligheid- en gezondheid IKC de Bosmark KDV 2022
opgesteld. Daarnaast is het document. “Richtlijn werken op de groep KDV 2021 in gezien door de
toezichthouder.
Uit de beoordeling van het beleid en de bijlagen wordt duidelijk dat beschreven is welke risico's de
opvang van kinderen van het kindercentrum met zich meebrengt. Tevens is de handelswijze
beschreven indien deze risico's zich verwezenlijken.
De toezichthouder heeft met een aantal beroepskrachten gesproken over de keuzes die tijdens het
onderzoek door de beroepskrachten zijn gemaakt. Zo is er gesproken over of de kinderen wel of
niet ingesmeerd zouden moeten worden wanneer zij op deze zonnige dag buiten gaan spelen.
In het beleid Veiligheid en gezondheid staat het volgende beschreven: "Kinderen die buitenspelen
bij zonnig weer worden ingesmeerd met zonnebrandcrème, insmeren wordt regelmatig herhaald.
Kinderen dragen zo veel mogelijk een T-shirt en zonnehoedje/petje"
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij de keuze hebben gemaakt om de kinderen
niet in te smeren. De beroepskrachten gaan opnieuw dit beleidsonderdeel in een teamoverleg
bespreken. Met name de onduidelijkheid over wat verstaan wordt onder "zonnig weer" geeft
onduidelijkheid.
Op de groep Spinnetjes staat een handtas van een beroepskracht op de vloer. In het document
"Richtlijn werken op de groep staat geschreven: "de tassen van de medewerkers worden buiten
bereik van kinderen opgeborgen; in een aparte ruimte, hoog of in een kast "
De aanwezige beroepskracht is na het gesprek met de toezichthouder meteen tot actie overgegaan
en heeft de handtas verplaatst.
Conclusie:
De houder beschikt over een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de verplichte elementen bevat
en voldoet. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang bijna volledig conform het
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid
Pedagogisch werkplan
Richtlijn werken op de groep KDV 2021
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Alle stamgroepen beschikken over een
afzonderlijke vaste stamgroepruimte.
Er is voldoende binnen- en buiten ruimte voor het totaal van het aantal kindplaatsen dat is
aangevraagd.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Wijzigingsformulier exploitatie
Landelijk Register Kinderopvang
Plattegrond
Factsheet KDV IKC De Bosmark 2022
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich 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 voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie 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 vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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.
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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 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.
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)

18 van 24
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-03-2022
IKC De Bosmark (KDV) te Dinxperlo

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.
(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.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
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 )
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: IKC De Bosmark (KDV)

Website

: http://www.zonnekinderen.nl

Aantal kindplaatsen

: 56

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

: Sterrendans BV

Adres houder

: Babberichseweg 23

Postcode en plaats

: 6901 JV Zevenaar

KvK nummer

: 09213789

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: J. Huberts

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Aalten

Adres

: Postbus 119

Postcode en plaats

: 7120 AC AALTEN
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Planning
Datum inspectie

: 23-03-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 24-03-2022

Zienswijze houder

: 28-03-2022

Vaststelling inspectierapport

: 29-03-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-03-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-03-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 01-04-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze bij inspectierapport IKC de Bosmark (KDV) inspectiebezoek d.d. 23 maart
2022
Op 23 maart 2022 heeft het jaarlijks inspectiebezoek plaatsgehad op de dagopvang van IKC de
Bosmark in Dinxperlo. Het onderzoek is op prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in de
rapportage van de toezichthouder.
Ten aanzien van de geconstateerde tekortkoming willen wij het volgende opmerken.
Met de recente uitbreiding van 8 kindplaatsen hebben wij een (opnieuw) een peutergroep
gerealiseerd in de directe nabijheid van de kleutergroepen binnen het IKC. De leerkrachten van de
kleutergroep(en), waar de peutergroep mee samenwerkt, worden ingeschreven en gekoppeld in
het persoonsregister kinderopvang. Dit vereist dat deze leerkrachten een actuele VOG aanvragen
en deze aanvragen waren reeds in gang gezet. Met de VOG kan de inschrijving en koppeling in het
persoonsregister plaatsvinden. Dit was op het moment van het onderzoek helaas nog niet
afgerond.
Wij verwachten dat de inschrijving en koppeling van de leerkrachten in het persoonsregister binnen
afzienbare tijd kan worden afgerond. Zodra gereed kunnen wij hiervan melding doen bij de
toezichthouder danwel handhaver. In overleg met de IKC directie zullen wij nogmaals kritisch
bekijken dat voor alle leerkrachten of overige medewerkers die structureel betrokken (aanwezig)
zijn bij de peutergroep een inschrijving en koppeling in het persoonsregister wordt gerealiseerd.
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