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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. 
Bij dit jaarlijks onderzoek zijn niet alle inspectie-items beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij horende inspectie-items die 
bij dit onderzoek worden getoetst, richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspecties. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
 
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf (KDV) Veeneslagen maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie 't 
Kruimeltje en maakt gebruik van twee ruimtes op de begane grond van een multifunctioneel pand 
aan de Brandlicht 1 te Rijssen. De kinderen die gebruik maken van het kinderdagverblijf zijn in de 
leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Veeneslagen is een VVE-locatie. Er zijn ochtend- en middaggroepen. De 
opvang is tijdens schoolweken elke dag, behalve woensdags, geopend van 08.45-11.45 uur en van 
13.15-15.15 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 1 maart 2017, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang met 16 kindplaatsen. 
 19 juni 2017 werd bij het onderzoek na registratie aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 
 11-6-2018 tijdens de jaarlijkse inspectie is een tekortkoming geconstateerd in het pedagogisch 

beleidsplan. 
 14-2-2019, nader onderzoek. De geconstateerde tekortkoming in het pedagogisch beleidsplan 

is opgelost. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn tekortkomingen geconstateerd in het pedagogisch beleidsplan 
gericht op de voor- en vroegschoolse educatie. Niet alle tekortkomingen zijn tijdens het 
herstelaanbod door de houder opgeheven. Het betreft een omschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op het gebied van rekenen. 

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Veeneslagen te Rijssen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld en er is geobserveerd of de 
beroepskrachten handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch 
beleidsplan specifiek. 
 
De pedagogische basisdoelen zijn: 
 
 De emotionele veiligheid 
 De persoonlijke competentie 
 De sociale competentie 
 De overdracht van normen en waarden 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
'Veldinstrument onderzoek en observatie, pedagogische praktijk 0-4 jaar' (opgesteld door GGD 
GHOR Nederland, versie januari 2015). 
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. 
 
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond, grenzen worden gesteld en 
structuur wordt geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
 
Observatie: 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt dit gebruikt. 
In de kring leest een beroepskracht een verhaal voor. Eén kind staat tijdens het verhaal meerdere 
keren op van zijn stoel om iets aan te wijzen op de vertelplaat of om iets over het verhaal te 
vragen. De beroepskracht is vriendelijk en duidelijk. Zij geeft antwoord op zijn vragen en vertelt 
vervolgens dat hij weer op zijn stoel moet zitten. Tijdens het interview vertelt de beroepskracht dat 
de andere kinderen dit verhaal al meerdere keren gehoord hebben deze week maar dat dit kind het 
voor het eerst hoorde in verband met ziekte. 
 
De beroepskracht vertelt tijdens het interview over enkele kinderen die met een indicatie voor- en 
vroegschoolse educatie vier dagdelen per week opgevangen worden. Zij omschrijft waar specifieke 
kinderen moeite mee hebben, wat de gestelde doelen zijn en hoe zij deze willen bereiken.  
 
Persoonlijke competentie 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 
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De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
 
Observatie: 
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. Dit blijkt onder andere uit de volgende situaties: 
 
In de ruimte hangen duidelijk zichtbaar de dagritmekaarten. De beroepskracht geeft één kind een 
hondenknuffel. Deze knuffel geeft zichtbaar en tastbaar aan welk kind aan het vertellen is. Tijdens 
de kring vertellen de kinderen wat zij gegeten hebben vanmorgen. Eén kind vertelt dat zij een 
broodje met pasta heeft gegeten. De beroepskracht vraagt: "En ben je ook weer beter?" Het 
kind zegt 'ja'. Daarna mag het kind de knuffel doorgeven aan een ander kind uit de kring. Telkens 
nadat een kind kort iets verteld heeft, stelt de beroepskracht ook een vraag. Zo vraagt ze aan een 
kind dat jarig is geweest: "En heb je ook cadeautjes gekregen?" Het kind antwoordt op de vraag 
van de beroepskracht en vertelt wat hij gekregen heeft. Alle kinderen komen op deze manier aan 
bod. 
De beroepskracht vertelt tijdens het interview dat het doel van deze week 'vloeiend en 
verstaanbaar praten' is, en dat de kringactiviteit bij dit doel aansluit. 
 
Tijdens het voorlezen van het verhaal, onderbreekt de beroepskracht het verhaal kort om samen 
met de kinderen te tellen. Het tellen past binnen de context van het verhaal en zij tellen samen 
van 1 tot 10. 
 
De beroepskracht vertelt dat zij een verrassing heeft. Ze laat wat figuurtjes zien en een pak 
waarmee je koekjes kan bakken. De beroepskracht vraagt wat er in het pak zit. De kinderen 
reageren enthousiast en antwoorden dat je daar koekjes mee kan bakken. 
De beroepskracht vraagt: "Wat zou hier nog bij moeten?" Enkele kinderen antwoorden met 'suiker' 
en 'boter'. De beroepskracht benoemt tevens de begrippen 'eieren', 'deeg' en 'oven'. 
 
Sociale competentie  
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. 
 
De kinderen zijn deel van de groep 
 
Observatie: 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt is dit aanleiding voor een gesprek met 
individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 
 
Tijdens het fruit eten zegt een beroepskracht tegen een kind: "Jij kunt bijna niets zien door je bril. 
Zal ik hem even schoonmaken?" Dit wil het kind wel. De beroepskracht heeft zelf ook een bril op 
en zet deze af. Een kind zegt: "Nu zie je er gek uit juf!" Er volgt een gesprekje over de brillen van 
de beroepskracht en enkele kinderen. De beroepskracht maakt grapjes door te vragen: "Wie zit er 
nu naast mij? Ik kan niets zien. Ik denk dat het X is!" Meerdere kinderen reageren hierop. 
 
Aan tafel voeren de beroepskrachten en de kinderen een gesprekje over de basisschool. De 
beroepskracht vraagt: "Naar welke school ga jij X?" Het kind vertelt dat er een kikker op de ramen 
van de school staat. De beroepskracht weet over welke school dit gaat en zegt: "Dan kom je ook 
bij X in de klas." Er volgt een gesprekje over wie de basisschool kent en of enkele kinderen daar 
wel eens langsgefietst zijn. Meerdere kinderen herkennen dit en praten hierover met elkaar en de 
beroepskrachten. Enkele kinderen weten ook dat er een kikker op het raam van deze school staat. 
De beroepskracht pakt vervolgens de kikkerhandpop en speelt een toneelstukje binnen het thema 
'wat heb ik aan vandaag'. Dit is het onderwerp voor een nieuw gesprek. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 
 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
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Observatie: 
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. 
 
Na de kring zegt de beroepskracht: "Dan mogen jullie nu je stoel wegzetten en gaan spelen." Alle 
kinderen weten waar zij hun stoel naartoe moeten brengen en zetten deze weg. 
 
Als kinderen na het opruimen hun handen hebben gewassen, gaan de meeste kinderen uit zichzelf 
aan tafel zitten voor het eten van fruit. 
Vervolgens pakt een kind alvast de bak met fruit. De beroepskracht zegt: "Nee even afblijven nog 
totdat iedereen zit." 
 
Aan tafel vraagt de beroepskracht: "De zon schijnt, wat zouden we zo meteen gaan doen?" 
De kinderen weten het niet direct. Vervolgens zegt ze: "Kijk maar naar de kaarten. Eerst gaan we 
wat eten en drinken en daarna gaan we naar buiten." 
 
Conclusie 
De emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de overdracht 
van normen en waarden worden ten tijde van het inspectiebezoek voldoende gewaarborgd. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Op locatie Veeneslagen wordt gewerkt met het voorschools educatieprogramma Startblokken 
waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd wordt op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Aan kinderen met een VVE indicatie wordt 4 dagdelen per week voorschoolse educatie 
aangeboden. Dit is 10 uur per week. 
  
Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
De beroepskracht-kindratio is 1:8. 
 
De beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn hebben naast een passende 
beroepskwalificatie ook een VVE-certificaat Startblokken. Het 3F certificaat zal tijdens een volgende 
inspectie beoordeeld worden. 
   
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de 
kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie wordt onderhouden. 
 
In het pedagogisch beleids- en werkplan en daaraan gekoppelde documenten heeft de houder de 
volgende onderwerpen opgenomen: 
 
 de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie; 
 de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 
 de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

aan voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 
 de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen. 
 
Aan de volgende voorwaarde wordt niet (geheel) voldaan: 
 
 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. 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in 
het pedagogisch beleidsplan, op een 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. 

 De wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van vroeg- naar 
voorschoolse educatie. Enige informatie hierover staat in het opleidingsplan maar ontbreekt in 
het pedagogisch beleid. 
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 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. 

 
Herstelaanbod 
De houder is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 14 maart 2019 een aangepaste versie van het 
pedagogisch beleidsplan aan de toezichthouder te overleggen waarin bovengenoemde 
tekortkomingen hersteld zijn en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Voortgang 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangescherpt. Op drie punten is het beleid voldoende 
aangepast. Echter wordt de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, 
op het gebied rekenen onvoldoende beschreven. 
 
Conclusie 
Niet alle tekortkomingen zijn na het herstelaanbod voldoende omschreven in het beleidsplan. Er 
wordt niet voldaan aan alle gestelde voorwaarden binnen het domein voorschoolse educatie. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 
herstelaanbod, niet is voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

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

 
 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft 
in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting 
van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop 
passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)  
   

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan (Peuteropvang 't Kruimeltje, versie maart 2019) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie ('t Kruimeltje 2018-2019) 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De registraties in het Personen Register Kinderopvang (PRK) en koppelingen van de personen die 
op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens 
opvanguren werkzaam zijn op deze locatie, zijn bij de vorige inspectie reeds beoordeeld. 
 
Sinds de vorige jaarlijkse inspectie zijn op deze locatie geen nieuwe medewerkers in dienst 
getreden. Wel worden op deze locatie twee nieuwe vrijwilligers en twee stagiaires ingezet. De 
registraties en koppelingen in het PRK zijn gecontroleerd. 
 
Twee stagiaires blijken ten tijde van de inspectie nog niet gekoppeld te zijn in het PRK. 
Beide stagiaires mogen hun stage pas vervolgen, zodra de inschrijving in het personenregister is 
geregeld. De toezichthouder heeft geconstateerd dat zij op 2-3-2019 en op 5-3-2019 zijn 
geregistreerd en aan de houder zijn gekoppeld. 
 
Conclusie 
De personen die op deze locatie worden ingezet zijn geregistreerd en gekoppeld aan deze houder. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Tijdens de vorige inspectie zijn reeds van alle beroepskrachten die op deze locatie worden 
ingezet de diploma's beoordeeld. Er zijn sindsdien geen nieuwe medewerkers in dienst getreden. 
 
Conclusie 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
conform de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 
   
Locatie Veeneslagen heeft twee groepsruimtes. In beide groepen kunnen maximaal 16 kinderen 
worden opgevangen. De opvang richt zich uitsluitend op kinderen in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar. 
 
Op de dag van inspectie was de beroepskracht- kindratio als volgt: 
 
 

 Groep Aantal aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

 Herten  11 2 beroepskrachten, 1 vrijwilligster 
en 1 stagiaire 

2 beroepskrachten 

 Walvis  6  2 beroepskrachten 1 beroepskracht 

 
Conclusie 
Op de dag van inspectie is aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 



 

9 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-02-2019 

Veeneslagen te Rijssen 

Op locatie Veeneslagen vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De locatie beschikt over twee groepsruimtes. Kinderen die kortdurende peuteropvang 
afnemen, bezoeken de peuteropvang 2 vaste dagdelen in de week. Peuters met een indicatie voor 
voorschoolse educatie bezoeken de opvang 4 vaste dagdelen in de week. 
De groepen worden begeleid door vaste beroepskrachten. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde voor stabiliteit van de opvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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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 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, 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 houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, 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) 
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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 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 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 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 passende 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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) 

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) 

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 1.50 lid 4 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Veeneslagen 
Website : http://www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000036893994 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 : Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzaal 't 

Kruimeltje 
Adres houder : Zeven Peggenweg 9 
Postcode en plaats : 7461VA Rijssen 
Website : www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl 
KvK nummer : 41028427 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK Enschede 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dijkgraaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rijssen-Holten 
Adres : Postbus 244 
Postcode en plaats : 7460AE RIJSSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 21-03-2019 
Zienswijze houder : 02-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 03-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 24-04-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn akkoord met de inhoud van de rapporten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anneke Kosters, coördinator peuterspeelzaal 't Kruimeltje 
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