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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. 

 

 
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 48 
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 
 
Bevindingen op hoofdlijnen:   
Op 25 maart 2019 is KDV IKC de Bosmark in opdracht van de gemeente Aalten bezocht voor een 
jaarlijks onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat wordt voldaan aan de getoetste 
kwaliteitseisen.  
   

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 
 
Herstelaanbod 
 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. 

 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Pedagogisch klimaat". 
 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een beleidsplan (februari 2019) geschreven. Hierin staat onder andere de visie op 

de kinderopvang en het praktische werkplan beschreven. 
 
Uit de praktijkobservatie en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte zijn 
van het pedagogisch beleidsplan. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 
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. 
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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. 
 

De praktijkobservatie vond plaats op maandagochtend 25-03-2019. Op alle drie de groepen is 
geobserveerd. Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien. Van twee aspecten 
wordt de observatie hieronder beschreven. 
 
Observatie: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep, ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij 

laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Wanneer een kind iets 
vraagt aan de beroepskracht, gaat zij door haar knieën en vraagt: ''Wat zeg je?'' Wanneer een 
klein kind wat brabbel geluidjes maakt: ''Wat wil je vertellen? Ik kom eraan, x!'' 
 
Observatie: Aandacht 
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op het 

kind. Tijdens het verschonen houdt de beroepskracht bijvoorbeeld contact met het kind door op 

een vriendelijke toon tegen hem te praten en hem te kriebelen. 
 
Observatie: Aansluiten 
De beroepskrachten praten met taal die past bij de leeftijdsgroep. Ze maken hier ook onderscheid 
in bij de leeftijd van de kinderen, de woordkeuze bij peuters is anders als bij baby's en ook het 
stemgeluid is aangepast bij de baby's. De beroepskrachten gaan op gepaste manier om met de 

autonomie van kinderen. Zo noemen ze bijvoorbeeld hun handeling: ''Ik maak even je oog schoon 
(van scheerschuim), anders krijg je er last van.'' 
 
Observatie: Deel van een geheel/ samenspelen  
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken: de 
kinderen helpen met het klaarzetten van de lunch. De beroepskrachten geven de kinderen 
positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. ''Super! 

Wat goed van je!'' 
Kinderen zoeken elkaar op, observeren en beleven delen met elkaar enthousiasme en plezier 
tijdens groepsmomenten en het vrij spelen. Zo puzzelen twee kinderen samen en clustert een 
steeds groter groepje kinderen zich rondom de stagiaire om gezamenlijk een spelletje te doen. 

 
Observatie: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
De beroepskrachten geven met hulp van enkele voorbeelden aan dat er op dit moment gewerkt 
wordt met het thema verkeer. In de ruimte zijn door de kinderen zelfgemaakte werkjes zichtbaar 
zoals geverfde auto's en verkeersborden. 
Vandaag mogen ze in kleine groepjes bij de beroepskracht een stoplicht knutselen. Eerst wordt 
geoefend met de verschillende kleuren: ''Ja heel goed, dat is oranje, en weet je wat dat betekent?'' 
Vervolgens wordt met kleine stukjes oranje gekleurd papier een van de drie rondjes beplakt. 

Op de andere peutergroep mogen de kinderen experimenteren met scheerschuim en 
speelgoedauto’s. ''Daar komen nog wat sneeuwvlokjes aan, wie wil er nog schuim?'' 
Beroepskrachten stimuleren met voorbeelden in het thema verkeer ''Dat lijkt wel een rotonde, kijk 
zo met de auto'' De kinderen tekenen met hun vinger op tafel een weg, of smeren zichzelf 
helemaal onder. De beroepskracht lacht ''Je lijkt wel een sneeuwmonster.'' Er heerst een vrolijke 
ontspannen sfeer. 
Op de babygroep mogen de twee oudste kinderen ook experimenteren met scheerschuim. De 

beroepskracht laat een jonger kind meekijken vanuit kinderstoel. Na een tijdje zegt 
de beroepskracht: ''Wat voelt dat zacht hé?'' Ze laat de kinderen zien wat je met het schuim kan 

doen, door het voor te doen: een handafdruk, een spoor van de speelgoedauto. 
 
Observatie: Voorbeeldfunctie 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met anderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. De 
beroepskrachten communiceren daarnaast in heldere taal. 
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Conclusie: 
Kinderdagverblijf IKC De Bosmark 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). 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Openingstijden  
IKC De Bosmark biedt per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.   
   
VE-programma 
Op de groep wordt gewerkt met het erkende VE-programma 'Startblokken'.      
 
 Pedagogisch beleidsplan 

In het pedagogisch beleidsplan is de visie op voorschoolse educatie opgenomen, en: 

• de betrokkenheid van ouders bij de VE; 
• de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en de VE-activiteiten hierop 

worden aangepast; 
• de aansluiting en overdracht naar het basisonderwijs;    
• de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.    

 
In de praktijk 
Ten aanzien van de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie is onder andere het volgende 
geobserveerd/bevraagd: 
• Op het moment van de observatie zijn er in beide peutergroepen 2 kinderen aanwezig met een 

VE-indicatie. De beroepskrachten kunnen bijzonderheden zoals vermeld in kindgebonden plan 
toelichten. 

• Er zijn verschillende speelhoeken ingericht zoals bijvoorbeeld een autohoek, bouwhoek, 
leeshoek poppenhoek en huishoek met een keukentje. 

• Tijdens de observatie is er een activiteit waarbij geoefend wordt met de kleuren van het 
stoplicht. Ook vraagt de beroepskracht wat dit betekent ''Proberen te stoppen'' antwoord een 

kind. Vervolgens wordt de motoriek gestimuleerd door met een kwast plaksel in een 
voor getekende cirkel te smeren en daar kleine stukjes oranje papier op te leggen. Er wordt 

ervoor gekozen om de activiteit in kleine groepjes uit te voeren. De rest van de kinderen is vrij 
aan het spelen. De geknutselde stoplichten worden aan de muur gehangen. Alles passend bij 
het thema verkeer. 

 
Groepsgrootte 
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.     
 

Scholingsplan 
De houder heeft een scholingsplan 2019 ontwikkelt waarin de scholing omtrent de VE is 
beschreven.  
 
Opleiding beroepskrachten 
De aanwezige beroepskrachten op de peutergroepen zijn in het bezit van het VE certificaat 
Startblokken.  

 
Conclusie:  

Aan de kwaliteitseisen behorende bij het item voorschoolse educatie wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (02-04-2019) 

• Interview (beroepskrachten 25-03-2019 en 06-05-2019) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". Er worden 
eisen gesteld aan het personeel en hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. De 
bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.   
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Op basis van een steekproef is geconstateerd dat de houders, de aanwezige beroepskrachten en de 
stagiaire met een geldige verklaring omtrent gedrag zijn ingeschreven en gekoppeld in het 
personenregister kinderopvang. 
 

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

De aanwezige beroepskrachten zijn passend gekwalificeerd volgens CAO kinderopvang. 
 
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, welke voldoet aan de gestelde eisen; 
• pedagogisch coaches, welke alleen belast is met coaching. Eén coach is in het bezit van het 

HBO diploma Pedagogiek en voldoet hiermee aan de gestelde eisen. De andere coach is in het 
bezit van het HBO diploma Jeugdwelzijnswerk, welke op dit moment niet is opgenomen in de 
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.   

 
De houder heeft heel 2019 de tijd om te voldoen aan de eisen omtrent de pedagogisch 
beleidsmedewerker. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 

Om de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) te beoordelen is het volgende 
waargenomen: 
 
 

aantal kinderen aanwezige beroepskrachten minimaal in te zetten beroepskrachten 

Muisjes 0-2 jaar  6 kinderen 
 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Olifanten 2-4 jaar 

12 kinderen 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Zeepaardjes 2-4 jaar 
11 kinderen 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

 
Conclusie:  

Op de dag van het onaangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio gewaarborgd. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 

Inleiding  
Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal 
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt 

over de verschillende kindercentra. Het gaat om de verplichte rekenformule (50 uur x het aantal 
kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers) die is opgenomen in Bijlage 2, als 
bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang. De 
houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
De houder mag zelf bepalen op welke wijze zij deze uren verdeeld over de verschillende locaties. 

De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten 
en ouders. 
 
Bevindingen  
De houder geeft het volgende aan: "Ouders hebben wij eind 2018 geïnformeerd middels een thema 
uitgave over IKK waar coaching is aangekondigd. Het is in de OC’s nader toegelicht en in Q1 is ook 

de urenverdeling met de OC’s gedeeld. In ons herziene pedagogisch beleid is de urenverdeling 

opgenomen als bijlage (jaarlijks aan te passen). Medewerkers hebben een toelichting gehad op de 
rol van pedagogisch coach en alle onderliggende informatie is voor hen beschikbaar op ons 
intranet. Daar stellen de coaches zich ook voor. Als ondersteuning is er een poster gemaakt voor 
op locatie. Onze ervaring is dat zowel medewerkers als ouders meer interesse hebben voor (en 
vragen hebben over) de inhoudelijke informatie dan voor/over de urenverdeling." 
 

De organisatie Kinderopvang Zonnekinderen heeft per 1-1-2019 berekend: 
(46 x 50) + (155 x 10) oftewel 2300 + 1550 = 3850 uren 
2,05 fte voor beleidsontwikkeling en coaching. 
 
De organisatie Kinderopvang Zonnekinderen bestaat uit een 4 tal BV's. IKC de Bosmark valt 
onder Sterrendans BV. Uit het interview met de houder blijkt dat er nog een berekening volgt op 
houderniveau (Sterrendans BV), om zo de minimaal in te zetten uren te berekenen, zoals bedoeld 

in de Wet Kinderopvang. 
 
Conclusie: 
De voorwaarde is inhoudelijk nog niet beoordeeld, omdat de houder nog heel 2019 de tijd heeft om 

aan de voorwaarde te voldoen. Vanaf januari 2020 zal deze voorwaarde ook inhoudelijk getoetst en 
beoordeeld worden. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang plaats in stamgroepen: Muisjes, Zeepaardjes en Olifanten. Een kind wordt opgevangen 
in één stamgroep. Tevens wordt er gewerkt met vaste beroepskrachten. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten 25-03-2019 en 06-05-2019) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De aanwezige beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
 
De houder van IKC De Bosmark heeft het meeste recente beleid Veiligheid en gezondheid 
vastgesteld op 1 januari 2019. 

 
Om de grote risico's in kaart te brengen zijn de ruimtes van het kinderdagverblijf geïnventariseerd.  
 
Voorbeelden van veiligheidsrisico's met grote gevolgen die zijn benoemd zijn het risico op: 

• Verstikking 
• Vallen (van grote hoogte) 
• Vergiftiging 

• Verbranding 
• Verdrinking 
 
Ook bevat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin van de wijze 
waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s.  Er is een beleid met betrekking tot het 
vier-ogenprincipe en er zijn maatregelen genomen om het risico op grensoverschrijdend gedrag in 
te perken. 

 
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de documenten en de uitvoering hiervan in de 
praktijk beoordeeld. 
• twee van de zes beroepskrachten hebben ten tijde van de observatie sieraden (ringen en 

armbanden) om en (gekleurde) lange nagels. In de werkafspraken staat vermeld dat: Zorg 
voor verzorgde nagels. Verzorgde en veilige nagels zijn in ieder geval schoon, kort en netjes. 

Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid vermijden we ook ringen, armbanden en horloges. 

• een baby slaapt in de hoge box op de groep, met een soort omslagdoek/dekentje onder 
zich. Het niet goed kunnen ademhalen doordat de baby ergens met het gezichtje tegenaan 
komt is (naast warmtestuwing) één van de risicofactoren op het ontstaan van wiegendood. Dit 
geldt voor zowel het dekentje als ander speelgoed in de box. Deze risico's zijn besproken met 
de beroepskracht. De beroepskracht kan de afspraken met betrekking tot veilig slapen (in bed) 
benoemen, en aangeven op welke wijze zij de onrustige baby in de gaten houdt. Dit voorbeeld 

wordt gezien als incident en daarom niet als een 'overtreding' gezien. 
 
 
Herstelaanbod 
Aan de houder is een herstelaanbod gedaan waar de houder gebruik van wil maken. Op 6 mei 2019 
heeft er opnieuw een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden op de locatie. De aanwezige 
beroepskrachten geven aan dat de nieuwe afspraken besproken zijn in de teamvergadering, tevens 

blijkt uit de observatie dat zij handelen volgens deze afspraken:  
 
De houder heeft in het protocol 'Handen wassen en hygiëne' het volgende opgenomen: 
Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vast houden en 

belemmeren een goede handhygiëne. Hiervoor gelden de volgende normen:   
• Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het verschonen van een luier, 

wondverzorging, eten bereiden etc.  
 
TIP: Het wordt aangeraden om helemaal geen horloges, armbanden of ringen te dragen. Doet je 
dit wel, let er met het handenwassen extra goed op om deze ook schoon te maken en goed af te 
drogen. Zeker wanneer er een infectieziekte heerst op de groep! 
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Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Hiervoor gelden de volgende normen:  
• Houd de nagels kort en schoon.  

• Draag geen nagellak (schilfers) en/of kunstnagels 
 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Uit het interview met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de 
door de houder gewijzigde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
 
 
Herstelaanbod 

Aan de houder is een herstelaanbod gedaan waar de houder gebruik van wil maken. Op 6 mei 2019 
heeft er opnieuw een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden op de locatie. Uit het interview met 
de aanwezige beroepskrachten blijkt dat er een teamoverleg heeft plaatsgevonden. Deze stond in 
het teken van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de wijzigingen hierin. De 
beroepskrachten zijn nu op de hoogte van de inhoud, zo kunnen zij onder andere voorbeelden van 
signalen benoemen en de te ondernemen stappen bij een vermoeden. 

 
Conclusie:  
De houder voldoet na herstelaanbod aan de gestelde eisen. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 
 

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (02-04-2019) 
• Interview (beroepskrachten 25-03-2019 en 06-05-2019) 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Aangepast protocol 'Handen wassen en hygiëne' opgestuurd op 26-04-2019 
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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 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) 

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

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

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 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 beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 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 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC De Bosmark (KDV) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
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 :  Mevr. M. Laheij 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Aalten 
Adres : Postbus 119 

Postcode en plaats : 7120 AC AALTEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 25-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 09-05-2019 
Zienswijze houder : 16-05-2019 
Vaststelling inspectierapport : 16-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 25 maart 2019 vond een onaangekondigd inspectiebezoek plaats op de dagopvang van IKC de 
Bosmark in Dinxperlo. Het bezoek en het contact met de toezichthouder is op prettige wijze 
verlopen en wij herkennen ons in de rapportage. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


