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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD GHOR Nederland, de 

afweging gemaakt of er een fysiek bezoek noodzakelijk is. Tijdens dit jaarlijks inspectie onderzoek 

heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze inspectie is naast risicogestuurd (RGT) ook op 

afstand uitgevoerd. Op basis van interviews, beeldmateriaal en documentatie zijn de wettelijke 

eisen zoveel als mogelijk beoordeeld. 

  

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. De 

GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Kindcentrum Ekenrooi valt sinds april 2015 als zelfstandige B.V. onder Kinderstad Waalre en biedt 

dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een peuterspeelzaal aan in de brede school Ekenrooi. 

In het pand zijn twee basisscholen gevestigd: de openbare basisschool Ekenrooi en de katholieke 

basisschool de Christoffel. 

  

De dagopvang is met vijf groepen gevestigd op de begane grond. De binnen- en buitenruimtes zijn 

ingericht met gebruik van vele natuurlijke materialen. Naast dagopvang vindt er ook 

buitenschoolse opvang plaats op deze locatie. 

 

KDV Ekenrooi staat sinds 15-7-2019 geregistreerd als voorschoolse voorziening. 

  

Inspectiegeschiedenis: 

De afgelopen vier jaar is de dagopvang jaarlijks onaangekondigd door de GGD voor een inspectie 

bezocht. Tijdens de bezoeken in 2016 en 2017 voldeden alle getoetste items aan de voorwaarden 

van de Wet kinderopvang. Tijdens de jaarlijkse inspectie in 2018 werd na overleg en overreding 

voldaan aan de voorwaarden van de Wet kinderopvang. 

Op 6-8-2019 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden naar aanleiding van diverse 

signalen over hoge binnen temperaturen. Geconstateerd werd dat de houder onvoldoende 

maatregelen neemt ten aanzien van het binnenmilieu en de aanhoudende hoge temperaturen. Op 

13-11-2018 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de eerder geconstateerde 

overtreding. Geconstateerd werd dat de houder de voorgaande overtreding heeft opgelost. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie op 19-08-2019 werd één overtreding geconstateerd bij het domein 

personeel en groepen betreffende een registratie in het personenregister kinderopvang.   

 

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 4 december 2020, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek. Vanwege de 

Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De toezichthouder heeft een 

telefonisch interview met de locatieverantwoordelijke gevoerd en daarnaast alle documenten 

digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met twee beroepskrachten 

plaatsgevonden. 

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectie 

activiteiten bepaald. De huidige inspectie is gericht op de volgende domeinen: Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. 
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Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie voorwaarden, na het 

aanbieden van herstelaanbod, voldoen aan de Wet kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit domein is beoordeeld of de houder een pedagogisch beleidsplan heeft vastgesteld dat 

voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Op basis van interviews met de 

leidinggevende en de beroepskrachten is beoordeeld of zij op de hoogte zijn van het pedagogisch 

beleidsplan, zodat het pedagogisch klimaat leidt tot een verantwoorde opvang. 

 

De pedagogische praktijk is tijdens deze inspectie niet beoordeeld. 

   

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat, na het aanbieden van herstelaanbod, de 10 voorwaarden van het 

getoetste item ‘Pedagogisch beleid’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Kinderstad hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch werkplan met 

het locatie gebonden beleid.  

 

Herstelaanbod: Pedagogisch beleidsplan 

Het pedagogisch beleidsplan dient tenminste een concrete beschrijving van de werkwijze, de 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen te bevatten. Echter is geconstateerd 

dat de houder de maximale omvang van de groepen onvoldoende heeft beschreven. Hierop is 

herstelaanbod toegepast. 

 

Conclusie herstelaanbod 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. Geconstateerd is dat het pedagogisch 

beleidsplan voldoet aan alle voorwaarden. 

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in beroepskrachten op de hoogte 

zijn van het pedagogisch beleidsplan. Middels coaching en teamoverleggen werken 

beroepskrachten aan deskundigheid op het gebied van pedagogisch handelen. 

 

Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden, 

heeft de toezichthouder niet kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in de dagopvang 

en het peuterprogramma conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De twee 

beroepskrachten vertellen tijdens het telefonische interview, hoe er binnen het kinderdagverblijf 

wordt gewerkt. Deze werkwijze komt overeen met de beschrijving in het pedagogisch beleid. 

 

Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor 

draagt, dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 



 

6 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-12-2020 

KDV Ekenrooi te Waalre 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Voorschoolse educatie 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie, na het aanbieden van herstelaanbod, voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Voorschoolse methode 

In de peutergroep de Bevers en de verticale groepen de Vossen en de Mollen wordt middels het 

programma Startblokken op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 

gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling (4 

ontwikkelingsgebieden). Er wordt gewerkt met thema's. De thema's worden afgestemd met de 

basisschool en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. 

 

De peutergroep bestaat uit ten hoogste 16 kinderen en de verticale groepen uit ten hoogste 12 

kinderen. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en feitelijk 

aanwezige kinderen bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 8 kinderen. 

Kinderen met een VE indicatie komen minimaal 3 dagdelen. 

 

Kwalificaties 

De beroepskrachten voorschoolse educatie beschikken over een beroepskwalificatie conform de cao 

kinderopvang. Daarnaast hebben de meeste beroepskrachten een basisscholing VVE gevolgd. 

Enkele beroepskrachten nemen momenteel nog deel aan de 

basiscursus startblokken bij Kracht educatief. Deze cursus is begin januari 2020 gestart en 

zal ongeveer medio januari/februari 2021 afgerond zijn. 

 

Op 08 februari 2019 is in het Staatsblad gepubliceerd dat het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie is gewijzigd. Dit besluit strekt ertoe het mogelijk te maken om een 

pedagogisch medewerker die is ingeschreven voor aanvullende scholing tot beroepskracht in de 

voorschoolse educatie, onder voorwaarden* al in de voorschoolse educatie in te zetten.  

 

∗ Er moet aan onderstaande eisen voldaan worden: 

  

• de beroepskracht in opleiding wordt begeleid door een gekwalificeerde beroepskracht VE. 

Groepen tot en met acht kinderen worden in deze situatie dus begeleid door (minstens) één 

gekwalificeerde beroepskracht VE. Een beroepskracht VE in opleiding kan niet alleen op een 

groep met maximaal 8 kinderen worden ingezet, maar is altijd de tweede beroepskracht. 

• deze beroepskracht in opleiding is niet eerder ingeschreven voor VE-scholing; 

• de inzetbaarheid beperkt zich tot een bepaalde periode: de duur van de inschrijving voor de 

scholing; 

• deze beroepskracht in opleiding voldoet aan de overige kwalificatie-eisen die gelden op grond 

van het Besluit. 

 

Taalbewijs 3F 

De beroepskrachten voorschoolse educatie beschikken aantoonbaar over ten minste niveau 3F op 

de onderdelen Mondeling Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Opleidingsplan 

De kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden jaarlijks 

onderhouden middels scholing op het gebied van de KIJK (kindvolgsysteem) training en coaching 

door de pedagogisch coach. 
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Voorschoolse educatie in pedagogisch beleid 

De houder heeft in een borgdocument Startblokken van de locatie de werkwijze met betrekking tot 

VVE vastgelegd. Dit document omvat een beschrijving van: 

 

• De kenmerkende visie van het kindercentrum 

• De wijze waarop de 4 ontwikkelingsgebieden van het kind worden gestimuleerd 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en het aanbod hierop wordt 

afgestemd 

• De wijze waarop ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind 

• De wijze waarop de inrichting van de ruimte en beschikbare materialen worden verzorgd 

• De wijze waarop de aansluiting en overgang van voor- naar vroegschoolse educatie wordt 

vormgegeven 

 

Herstelaanbod: 

In het pedagogisch beleidsplan/borgdocument Startblokken ontbreek de beschrijving, 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. 

 

De toezichthouder heeft aangeboden hierop herstelaanbod toe te passen. De locatiemanager 

heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken. 

 

Conclusie herstelaanbod: 

Op 10 december 2020 heeft de toezichthouder het aangepaste pedagogisch werkplan van de 

locatieverantwoordelijke ontvangen. Geconstateerd is dat de voorwaarde, na het aanbieden van 

herstelaanbod, voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Geldt vanaf 1 augustus 2020: 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) 

 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch manager, 04-12-2020) 

• Interview (Telefonisch met twee beroepskrachten, 04-12-2020) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (3 beroepskrachten) 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (3 beroepskrachten) 

• Pedagogisch werkplan (01-11-2020) 

• Certificaten voorschoolse educatie (3 beroepskrachten) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020) 

• Borgdocument Startblokken oktober 2020 

• Aangepaste versie pedagogisch locatiebeleid, december 2020 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat na een herstelaanbod de getoetste items ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Door middel van een steekproef is van 5 beroepskrachten en de manager getoetst of zij staan 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Deze medewerkers staan ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang. De houder heeft zorg gedragen voor de koppeling in het 

personenregister kinderopvang. 

 

Herstelaanbod overtreding koppeling personenregister kinderopvang  

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de pedagogisch beleidsmedewerker (gestart met de 

werkzaamheden november 2020) is ingeschreven in het personenregister kinderopvang, maar niet 

is gekoppeld door de houder.  

Hierop is herstelaanbod toegepast. 

 

Conclusie herstelaanbod 

De manager geeft aan dat de pedagogische coach op 27-09-2020 is gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang aan KC Ekenrooi B.V. De toezichthouder heeft een screenshots 

ontvangen waarop dit te zien is. Het is onduidelijk waardoor de pedagogisch beleidsmedewerker, 

zonder weten van de houder en medewerker is ontkoppeld.  

 

De houder heeft er zorg voor gedragen dat de pedagogisch beleidsmedewerker opnieuw is 

gekoppeld en op de juiste wijze staat ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

Bovenstaande overtreding is opgelost. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 
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Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van 5 beroepskrachten ingezien. De  

beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk. (HBO Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional; kwalificatie pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach onder A1). 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Tijdens de inspectie is (op basis van steekproeven in week 45 en 46) geconstateerd dat er 

voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De dagopvang beschikt over vijf stamgroepen. 

 

Stamgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

Bevers (PSZ en KDV) 2 - 4 jaar 16 

Vossen 0 - 4 jaar 12  

Egels 0 - 2,5 jaar 10 

Uilen 0 - 2,5 jaar 10 

Mollen 0 - 4 jaar 12 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch manager, 04-12-2020) 

• Interview (Telefonisch met twee beroepskrachten, 04-12-2020) 

• Personenregister Kinderopvang (Inzage: 18-12-2020) 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht (5 beroepskrachten) 

• Presentielijsten (Week 45 en 46 2020) 

• Personeelsrooster (Week 45 en 46 2020) 

• Pedagogisch werkplan (01-11-2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en 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 veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 

vastgesteld en of medewerkers op de hoogte zijn van het beleid, zodat het zoveel mogelijk leidt tot 

gezonde en veilige opvang. 

 

Tijdens deze inspectie is niet beoordeeld of de houder zorgt draagt dat beroepskrachten handelen 

conform het beleid veiligheid en gezondheid, omdat er geen observatie heeft plaatsgevonden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 

voorwaarden beschreven staan. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat o.a. informatie over: 

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 

• Achterwachtregeling; 

• EHBO-regeling. 

 

Op basis van inspectie blijkt dat de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten voldoende op de 

hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Middels teamoverleggen, coaching en het 

toesturen van protocollen aan de medewerkers, investeert de houder in de kennis en de uitvoering 

van het beleidsplan in de praktijk. 

 

Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden, 

heeft de toezichthouder niet kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat er conform het 

veiligheids-en gezondheidsbeleid wordt gewerkt. De beroepskrachten vertellen tijdens het 

telefonische interview, hoe er binnen het kinderdagverblijf wordt gewerkt. Deze werkwijze komt 

overeen met de beschrijving in het veiligheids-en gezondheidsbeleid. 

 

Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek, wordt beoordeeld of de houder er zorg voor 

draagt, dat er in de praktijk conform het veiligheids-en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch manager, 04-12-2020) 

• Interview (Telefonisch met twee beroepskrachten, 04-12-2020) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (november 2020) 

• Pedagogisch werkplan (01-11-2020) 

• Verschillende memo's over coronabeleid/werkwijze 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

Geldt vanaf 1 augustus 2020: 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 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) 

 

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) 
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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) 

 

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. 
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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 

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) 

 

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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
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kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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 
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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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Ekenrooi 

Website : http://www.kinderstadwaalre.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000031814654 

Aantal kindplaatsen : 80 

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 : KC Ekenrooi B.V. 

Adres houder : Maximiliaanlaan 1 

Postcode en plaats : 5583 XG Waalre 

KvK nummer : 62840894 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Marleen Verachtert   

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Waalre 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5580 GA WAALRE 
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Planning 

Datum inspectie : 04-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 21-12-2020 

Zienswijze houder : 04-01-2021 

Vaststelling inspectierapport : 15-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 05-02-2021 

 

 

 



 

20 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-12-2020 

KDV Ekenrooi te Waalre 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De toezichthouder heeft de zienswijze op 14-01-2021 digitaal ontvangen. 

 

Ik ben blij met dit inspectierapport en trots op onze locatie. 

Wij werken met kinderen, een kwetsbare doelgroep. Onberispelijk gedrag is een belangrijke 

voorwaarde om in de kinderopvang te mogen werken. De inschrijving van medewerkers in het 

Personenregister kinderopvang en de koppeling aan onze locatie helpt ons deze voorwaarde te 

kunnen handhaven. Middels een continuscreening worden medewerkers in het Personenregister 

kinderopvang doorlopend gecontroleerd op strafbare feiten die niet samengaan met werken in de 

kinderopvang.  

 

Ekenrooi wordt ondersteund bij bedrijfsprocessen door het Servicebureau kinderopvang. Het 

complexe proces van  inschrijving en koppeling in het Personenregister kinderopvang wordt vanuit 

een beveiligde account door het Servicebureau geregeld.  

Bij deze inspectie bleek dat er iets onbedoeld niet goed was met de koppeling van onze 

pedagogisch coach aan Ekenrooi. Een menselijke fout die direct is rechtgezet. De procedure en 

afstemming met het Servicebureau kan en moet beter om fouten bij inschrijving en koppeling tijdig 

te signaleren en oplossen. Als directeur ben en blijf ik eindverantwoordelijk. Ik moet koppelingen 

aan mijn locatie kunnen controleren en fouten tijdig signaleren. We werken samen met het 

Servicebureau aan verbeterpunten en ik heb er alle vertrouwen in.   

 

Directeur Ekenrooi 

Kinderstad Waalre 

 

 

 

 

 

 

 


