Inspectierapport
KDV HappyKids 't Kasteeltje B.V. (KDV)
Hoofdweg 871A
2131 MB Hoofddorp
Registratienummer 102980500

Toezichthouder:

GGD Kennemerland

In opdracht van gemeente:

Haarlemmermeer

Datum inspectie:

16-02-2022

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

12-04-2022

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3
Beschouwing ................................................................................................................... 3
Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang ................................................................................................... 5
Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 7
Personeel en groepen ...................................................................................................... 14
Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 18
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang .................................................................................................. 18
Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 18
Personeel en groepen ...................................................................................................... 21
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 23
Opvanggegevens ............................................................................................................ 23
Gegevens houder ............................................................................................................ 23
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 23
Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 23
Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 23
Planning ........................................................................................................................ 24
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 25

2 van 27
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-02-2022
KDV HappyKids 't Kasteeltje B.V. te Hoofddorp

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Op 16 februari 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf 'KDV Happykids 't Kasteeltje B.V.' in
Hoofddorp.
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Covid-19
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van
een wereldwijde uitbraak van Covid-19. De toezichthouder heeft ondermeer getoetst of de houder
voldoende maatregelen heeft getroffen om verspreiding van ziektes tegen te gaan waarbij met
name gekeken is of de belangrijkste RIVM-richtlijnen wat betreft hygiëne en binnenklimaat zijn
uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat de houder voldoende maatregelen heeft getroffen en deze
voldoende worden uitgevoerd. De toezichthouder heeft bij het inspectiebezoek de adviezen van het
RIVM opgevolgd en had tijdens het bezoek zelf geen klachten.
Feiten over kinderdagverblijf HappyKids 't Kasteeltje
Kinderdagverblijf HappyKids 't Kasteeltje B.V. is gehuisvest in een sportcomplex en biedt opvang
aan kinderen van 0-4 jaar. De locatie is geregistreerd met 101 kindplaatsen.
Het kinderdagverblijf is geregistreerd als locatie voor het aanbieden van Voorschoolse educatie
(VE). Op de peutergroepen Tovenaartjes en Draakjes wordt voorschoolse educatie met de methode
Uk en Puk aangeboden.
Het kinderdagverblijf is onderdeel van HappyKids Kinderopvang B.V., een organisatie met
verschillende locaties en opvangvormen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
Belangrijkste bevindingen
De houder heeft niet aan alle getoetste kwaliteitseisen voldaan.




Item 'Naleving handhaving': Door het ontbreken van- en aanleveren van niet accurate
documenten kunnen niet alle voorwaarden binnen de items 'Aantal beroepskrachten en eisen
aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires' en 'Stabiliteit van de opvang voor
kinderen' getoetst worden.
Item 'Voorschoolse educatie': Het VE opleidingsplan voldoet niet volledig aan de getoetste
voorwaarden. De houder is de mogelijkheid geboden om het opleidingsplan aan te passen
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middels een herstelaanbod. Hier is door de houder gebruik van gemaakt. Na herbeoordeling
blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
Item 'Stabiliteit van de opvang voor kinderen': Op de dag van inspectie zijn negen kinderen in
een andere stamgroep opgevangen zonder schriftelijke toestemming van ouders.

Zie voor een nadere toelichting het betreffende item in het inspectierapport.
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Administratie
Administratie
Houder is verplicht een deugdelijke administratie te hebben welke zodanig is ingericht dat op
verzoek van de toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van
bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven
voorschriften van belang zijn.
De administratie bevat de volgende gegevens:

een overzicht van alle personen die over een verklaring omtrent het gedrag moeten
beschikken, vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor
wat betreft de bij het kindercentrum werkzame beroepskrachten eveneens de behaalde
diploma’s en getuigschriften;

een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid;

een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie;

een afschrift van het reglement van de oudercommissie;

een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
Na het inspectiebezoek moesten alle documenten uiterlijk 21 februari 2022 aangeleverd zijn.
Opgemerkt moet worden dat de houder binnen de gestelde termijn onvolledige informatie heeft
aangeleverd en de toezichthouder voor één beroepskwalificatie en één 3F taaleis meerdere keren
om verschillende aanvullende bewijsstukken heeft moeten vragen.
Ter illustratie: er is een diploma aangeleverd die uitsluitend kwalificeert in combinatie met
aanvullend bewijs in de vorm van een scholing óf wanneer er voldoende bewijsstukken worden
aangeleverd waaruit blijkt dat het diploma onder een overgangsregeling valt. Voor het betreffende
diploma binnen dit onderzoek geldt dat er enkel een diploma is aangeleverd. Op verzoek van de
toezichthouder zijn opnieuw aanvullende bewijsstukken opgevraagd omdat het diploma zonder
deze stukken niet kwalificeert.
Bovenstaande is enkel als opmerking genoemd. De houder dient er in de toekomst zorg voor te
dragen dat opgevraagde documenten compleet worden aangeleverd. Dit houdt in dat aanvullende
bewijsstukken als onderdeel van bijvoorbeeld een diploma direct meegestuurd moeten worden.
Naleving handhaving
De houder dient binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking te
verlenen die redelijkerwijs kan worden gevraagd, aan een verzoek dat binnen het kader van het
onderzoek en de bevoegdheid van de toezichthouder wordt gedaan.
Om te kunnen oordelen of de kwaliteitseisen worden nageleefd heeft de toezichthouder bepaalde
gegevens nodig (bijv. kindlijsten, roosters, kwalificaties). De informatie dient actueel, betrouwbaar,
eenduidig, volledig en toetsbaar te zijn.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat enkele voorwaarden binnen de items 'Aantal
beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires' en
'Stabiliteit van de opvang voor kinderen' niet volledig getoetst konden worden.
Ten tijde van het inspectiebezoek is door de toezichthouder bij zowel beroepskrachten als de
locatieverantwoordelijke om het personeelsrooster gevraagd. Op de groep is een verouderd rooster
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ingezien. De beroepskracht legde uit dat het personeelsrooster twee weken van te voren digitaal
wordt verstuurd maar dat deze na het versturen aangepast is door onder andere ziekte en/of
verlof. Verteld is dat de locatieverantwoordelijke over een actueel rooster zou moeten beschikken,
maar de locatieverantwoordelijke heeft tijdens het inspectiebezoek geen inzage gegeven in het
personeelsrooster. Verklaard is dat de laptop nog thuis lag en er op de locatie geen actueel rooster
aanwezig was.
Na het inspectiebezoek is het personeelsrooster per mail aangeleverd. Het later aangeleverde
personeelsrooster komt niet overeen met de daadwerkelijke inzet op basis van een observatie op
de dag van inspectie.
Onderstaande punten richten zich op de dag van inspectie, woensdag 16 februari 2022:

In de praktijk was de VE-groep 'Tovenaartjes' gesloten, terwijl de groep in het rooster open
lijkt te zijn.

Alle (negen) kinderen van de groep 'Tovenaartjes' zijn in praktijk verplaatst naar twee andere
peutergroepen (Koetsiertjes en Draakjes), terwijl deze kinderen, inclusief aanwezigheidstijden,
op de presentielijst van de groep Tovenaartjes zijn aangemeld.

Twee beroepskrachten zijn feitelijk op een andere groep werkzaam dan waar ze zijn
ingeroosterd. De twee beroepskrachten zijn ingeroosterd op de VE-groep 'Tovenaartjes, terwijl
in de praktijk de ene beroepskracht werkzaam was op de VE groep 'Koetsiertjes' en de andere
beroepskracht werkzaam was op de reguliere peutergroep Draakjes.
Door een observatie op woensdag 16 februari is geconcludeerd dat de nagestuurde presentielijsten
en het personeelsrooster van 16 februari niet overeenkomen met de praktijk, waardoor de
documenten binnen de steekproef geen feitelijk en betrouwbaar beeld geven van de werkelijke
situatie.
Gevolg is dat de voorwaarden over de verhouding tussen het aantal kinderen dat opgevangen
wordt en de inzet van de beroepskrachten en opvang in een vaste stamgroep niet volledig getoetst
konden worden.
Geconcludeerd wordt dat de houder door het niet kunnen aantonen van een personeelsrooster op
het moment van inspectie en het aanleveren van niet accurate roosters en presentielijsten
onvoldoende heeft kunnen aantonen dat er sprake is van het bieden van verantwoorde
kinderopvang overeenkomstig de gestelde wet en regelgeving.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder verleent binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking
die redelijkerwijs kan worden gevraagd, aan een vordering die of verzoek dat binnen het kader van
het onderzoek en de bevoegdheid van de toezichthouder wordt gedaan.
(art 1.50 lid 1, art 1.62 lid 1, 2, 3 en 4 Wet kinderopvang; art 5:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht )
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Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen
pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan.
Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld.
De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan is steekproefsgewijs getoetst. Er is onder andere
getoetst of de beschrijving van enkele voorwaarden overeenkomen met de praktijksituatie zoals de
werkwijze en samenstelling van de stamgroepen en de tijden waarop kan worden afgeweken van
de beroepskracht-kindratio.
De houder draagt er voldoende zorg voor dat er in het kindercentrum volgens het beleidsplan
wordt gehandeld. De werkwijze in de praktijk komt overeen met de beschrijving in het pedagogisch
werkplan.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de
beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van een observatie.
Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan:
- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen;
- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen;
- de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen
door waarnemingen tijdens de observatie.
Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd.
Voorschoolse educatie
Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 7.30 tot 18.30 uur en biedt opvang in vijf
stamgroepen.
Binnen deze dagopvanggroepen zijn twee peutergroepen (Tovenaartjes en Koetsiertjes)
geregistreerd voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Dit wordt aangeboden van 8.30 tot
12.30 uur.
Onderstaande beoordeling is dan ook enkel gebaseerd op deze twee peutergroepen.
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De maximale omvang van de stamgroep is vijftien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Dagelijks
worden twee beroepskrachten VE ingezet.
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Doelgroepkinderen komen minimaal vier dagdelen van vier uur gedurende veertig
weken.
Pedagogisch beleid VE en uitvoering
Tijdens dit onderzoek is getoetst of het pedagogisch beleidsplan voldoet wat betreft de
voorwaarden met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) en of het VE beleid wordt uitgevoerd.
In het pedagogisch beleidsplan van het kindercentrum is concreet en toetsbaar beschreven hoe er
aan de urennorm voldaan kan worden.
Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag omvat,
wordt uitgegaan van het maximum van zes uur per dag. Op dit kindercentrum wordt meer dan zes
uur opvang geboden. In het pedagogisch beleid staat concreet beschreven welke tijden (maximaal
zes uur per dag) meegerekend worden voor het wettelijke aanbod voorschoolse educatie.
In het pedagogisch beleid (werkplan) is tevens concreet beschreven op welke groepen
voorschoolse educatie wordt geboden.
In het beleidsplan VE is de kenmerkende visie op de voorschoolse educatie beschreven alsmede de
wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten.
Er wordt gewerkt met thema's aan de hand van het VE-programma Uk en Puk.
Ook staat beschreven hoe de ruimte passend is ingericht en op welke wijze passend materiaal voor
voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. Dit is zichtbaar in de praktijk door de aanwezige
speelhoeken en het aanwezige spel- en ontwikkelingsmateriaal wat aansluit bij het thema 'Dit ben
ik".
In het pedagogisch beleidsplan VE is concreet en toetsbaar beschreven hoe de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
Per kind wordt een persoonlijk plan opgesteld en wordt bepaald wat een kind nodig heeft om een
voldoende stap te maken. De tutor is verantwoordelijk voor het persoonlijke plan.
Bij het aanbod van activiteiten wordt rekening gehouden met de individuele ontwikkeling van
peuters.
Tevens is in het VE-beleid beschreven hoe de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen. Ouders ontvangen allen een themabrief en ouders van
doelgroepkinderen ontvangen per thema een aanbod mee om thuis te oefenen. Daarnaast worden
er ouderbijeenkomsten georganiseerd.
Verder is beschreven hoe wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie.
Beschreven is hoe wordt vormgegeven aan een zorgvuldige overgang van het kind met een VEindicatie van voor- naar vroegschoolse educatie. Als het kind 4 jaar wordt, vindt er een warme
(persoonlijke) overdracht plaats en wordt de informatie over het kind (met toestemming van
ouders) zorgvuldig overgedragen aan de school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van De
Peuterestafette en de Cito resultaten.
Tot slot is in het pedagogisch beleidsplan concreet en toetsbaar beschreven hoe er invulling wordt
gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
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educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie op deze locatie wordt
bevorderd. De pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingezet voor de totstandkoming en
implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie en/of coaching
van beroepskrachten voorschoolse educatie.
In het pedagogisch beleid is beschreven dat de VE coach onder andere wordt ingezet voor het
coachen van beroepskrachten in het werken met de VE methode en het geven van trainingen aan
pedagogisch medewerkers. Bij de twee VE peutergroepen van kinderdagverblijf 't Kasteeltje zal de
VE coach zich dit jaar onder andere richten op het optimaliseren van de uitvoering van Uk en Puk
en activiteiten in de kleine kring en het meespelen in de hoeken om taal uit te lokken en de
spelkwaliteit te verhogen.

Geconcludeerd wordt dat het VE-beleid voldoet aan de voorwaarden en dat de houder uitvoering
geeft aan het pedagogisch beleidsplan wat betreft de onderdelen voorschoolse educatie.
De houder evalueert de uitvoering van het pedagogisch beleid voorschoolse educatie jaarlijks, en
stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
Kwalificaties
De toetsing van de VE-kwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden
onder de personen, inclusief invalkrachten, die op de dag van het onderzoek ingezet zijn als
beroepskracht VE.
Een




beroepskracht VE is een beroepskracht die de volgende kwalificaties bezit:
Passende beroepsopleiding;
VE-scholing;
En die voldoet aan de taaleis.

De getoetste personen beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Voor de aanwezige personen is onvoldoende aangetoond dat zij ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen beheersen.
De getoetste personen beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Ook beschikken de beroepskrachten over een VE-kwalificatie. De beroepskrachten VE met een
kwalificatie die na januari 2018 is afgegeven beschikken over een beroepsopleiding met VEkwalificatie of een scholing van minimaal twaalf dagdelen waarin aantoonbaar aandacht is geweest
voor:
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.

Beroepskracht-kindratio VE
De maximale omvang van de stamgroep is vijftien kinderen.
Er worden dagelijks twee vaste beroepskrachten VE ingezet waardoor er voldaan wordt aan de
beroepskracht-kindratio VE.
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Opleidingsplan
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan voor het kindercentrum op dat in elk geval tot
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden in 2022 worden onderhouden 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.
Evaluatie opleidingsplan voorschoolse educatie 2021
Opgemerkt dient te worden dat in het evaluatieoverzicht van 2021 onvoldoende zichtbaar is of de
houder op concrete en toetsbare wijze uitvoering heeft gegeven aan het opleidingsplan.
HappyKids heeft alle locaties met voorschoolse educatie in één overzicht samengevoegd, waardoor
onvoldoende inzichtelijk is of de beschrijving geldt voor 't Kasteeltje of voor andere locaties geldt.
Daarnaast ontbreekt een concrete beschrijving op welke wijze uitvoering is gegeven aan een actie.
Ter illustratie:
De onderstaande tekst is gekopieerd uit het document 'Opleidingsplan VE 2022':
Evaluatie leer- en
opleidingsactiviteiten
2021
inhoud
voor wie
wanneer
Wettelijke verplichte
Interactievaardigheden
Alle pedagogisch
opleidingen
/ Puk bijscholing
medewerkers die in een
KDV of PSZ
Coaching voor de
(Arnoldusparkje,
hercertificering
Kasteeltje, Montessori
Peutergroep) werken, die
Gerealiseerd
het UK certificaat
behaald hebben

vorm
Door
....
(naam
van
coach)

In het overzicht ontbreekt een concrete en toetsbare beschrijving van de uitvoering van leer- en/of
opleidingsactiviteit. Dit is besproken met de pedagogisch beleidsmedewerker.
De bovenstaande beschrijving is een voorbeeld. Het voorbeeld dient ter illustratie en is niet
limitatief.
De toezichthouder in het volgend jaarlijks onderzoek of de evaluatie van de uitvoering van het
'opleidingsplan voorschoolse educatie 2022' op concrete en toetsbare wijze staat beschreven.
Opleidingsplan 2022
HappyKids heeft in het document ‘Opleidingsbeleidsplan VE 2022’ de opleidingsplannen van alle
locaties met voorschoolse educatie samengevoegd. In het document staat per locatie een
opleidingsplan beschreven.
De houder moet in het opleidingsplan onder andere beschrijven op welke wijze de kennis en
vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
In het huidige onderzoek is geconstateerd dat het opleidingsplan voorschoolse educatie van KDV
HappyKids 't Kasteeltje niet voldoet aan de gestelde voorwaarde.
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In het opleidingsplan staat op onvoldoende wijze beschreven op welke wijze de kennis en
vaardigheden van een beroepskracht worden onderhouden.
De onderstaande tekst is gekopieerd uit het document 'Opleidingsplan VE 2022':

Overzicht geplande
leer- en
opleidingsactiviteiten
Voorschoolse Educatie
2022
Wettelijk verplichte
opleidingen

Wettelijk verplichte
opleidingen

inhoud
Resultaatgericht werken- Het
werken met het programma
voor voor- en vroegschoolse
educatie;- Het betrekken van
de ouders bij het stimuleren
van de ontwikkeling;- De
inhoudelijke aansluiting van
de VE op het basisonderwijs,
en een zorgvuldige overgang
naar het basisonderwijs
Interactievaardigheden

3F
Wettelijk verplichte
opleidingen

voor wie
Alle
pedagogisch
medewerkers
die het Uk
certificaat
reeds behaald
hebben

Alle
pedagogisch
medewerkers
die het Uk
certificaat
reeds behaald
hebben.
Alle
medewerkers
KDV die nog
geen 3F
kunnen
aantonen

wanneer
maart

vorm
Door ...
(naam van
coach)

Nader te
bepalen

Door ...
(naam van
coach)

Nader te
bepalen,
indien
nodig

Via ...
(naam van
organisatie)

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een beschrijving op welke wijze de kennis en vaardigheden
van een beroepskracht worden onderhouden ontbreekt.
Ook komt uit het onderzoek naar voren dat bovenstaande beschrijving ook in opleidingsplannen
van andere locaties met voorschoolse educatie wordt gebruikt, waardoor het niet duidelijk is of en
hoeveel beroepskrachten er nog deel moeten nemen de betreffende scholing. Het opleidingsplan
dient toegespitst te zijn op de locatie en niet op alle locaties binnen de organisatie.
Daarnaast is er onvoldoende inzichtelijk gemaakt wanneer de leer-opleidingsactiviteiten zullen
plaats vinden, wat maakt dat de evaluatie achteraf onvoldoende meetbaar is voor de
toezichthouder.
Op 10 maart 2022 heeft de toezichthouder telefonisch contact opgenomen met de pedagogisch
beleidsmedewerker. Tijdens dit gesprek zijn bovenstaande bevindingen en onderstaande punten
besproken.

Het doel van een opleidingsplan;

Een concrete beschrijving op welke wijze de kennis en vaardigheden (a tot en met e) van een
beroepskracht in 2022 worden onderhouden;

Op concrete en toetsbare wijze uitvoering geven aan een opleidingsplan; en

Een locatiespecifieke evaluatie van het opleidingsplan.
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Herstelaanbod
Op 11 maart 2022 heeft de toezichthouder een herstelaanbod geboden, waarbij de houder tot en
met 21 maart 2022 in de gelegenheid is gesteld om het opleidingsplan voorschoolse educatie voor
kinderdagverblijf Happykids 't Kasteeltje aan te passen zodat aan de voorwaarde wordt voldaan.
Op 15 maart 2022 heeft de houder een aangepast opleidingsplan toegestuurd. De pedagogisch
beleidsmedewerker heeft met behulp van de pedagogisch coach het opleidingsplan aangepast.
In het aangepaste opleidingsplan staat beschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden van
een beroepskracht worden onderhouden. Daarnaast is een concrete beschrijving van de inhoud van
de leer- en ontwikkelingsdoelen toegevoegd en staat concreet beschreven wanneer deze
activiteiten gepland zijn.
Het opleidingsplan voorschoolse educatie van KDV HappyKids 't Kasteeltje voldoet na aanpassing
aan de getoetste voorwaarde, waardoor de tekortkoming binnen het herstelaanbod is hersteld.
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2023 zal de uitvoering en evaluatie van het jaar 2022 getoetst
worden. Hierbij dient de houder inzichtelijk te maken hoe en wanneer er uitvoering aan het
opleidingsplan is gegeven.

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, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
De inzet van deze pedagogisch beleidsmedewerker betreft de totstandkoming en implementatie
van beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten
voorschoolse educatie.
De houder heeft de minimale ureninzet voor 2022 op juiste wijze berekend: tien uur per geplaatst
kind. Het gaat om kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar met een VE-indicatie (peildatum 1 januari).
De houder heeft vastgelegd aan hoeveel doelgroeppeuters op 1 januari voorschoolse educatie
wordt aangeboden. Op dit kindercentrum moet in 2022 (Peildatum 1 januari 2022) 120 uur worden
ingezet.
In 2023 wordt getoetst of deze uren ook feitelijk zijn ingezet ten behoeve van dit kindercentrum.
De ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker VE zijn aanvullend op de ureninzet van de reguliere
pedagogisch beleidsmedewerker IKK.
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Gebruikte bronnen








Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (versie 2022)
Pedagogisch werkplan (versie januari 2022)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie
Document: pedagogisch coach verantwoording 2021 en planning 2022, versie 6 januari 2022
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en
voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder.
Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van het
onderzoek
Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek getoetst. Getoetst
zijn ook de leidinggevende, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, de pedagogisch
beleidsmedewerker VE en de pedagogisch beleidsmedewerker die coachingswerkzaamheden (Wet
IKK) verricht.
Opleidingseisen
Beroepskwalificatie
De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn op de dag van het
onderzoek.
Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige onderzoek getoetst.
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
De personen die als pedagogisch coach worden ingezet beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen en de inzet van de
beroepskrachten beoordeeld. De beoordeling is gericht op een minimale steekproef van drie dagen
(14, 15 en de dag van inspectie; 16 februari 2022).
Op de dag van inspectie is de feitelijke inzet van beroepskrachten beoordeeld. Echter heeft de
locatieverantwoordelijke de toezichthouder op het moment van inspectie geen inzage gegeven in
het personeelsrooster. Wel zijn tijdens het inspectiebezoek op 16 februari de presentielijsten via de
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tablet ingezien. Hierop is zichtbaar dat negen kinderen van de peutergroep 'Tovenaartjes' zijn
verschoven naar twee andere peutergroepen.
Na afloop van het inspectiebezoek heeft de locatieverantwoordelijke de personeelsroosters en
presentielijsten van 14 t/m 16 februari 2022 toegestuurd.
Bij het beoordelen van de nagestuurde presentielijsten en roosters is geconstateerd dat de
toegestuurde informatie niet overeenkomstig de praktijk is:

Negen kinderen staan op de presentielijst, inclusief aanwezigheidstijden, aangemeld op een
groep die tijdens het inspectiebezoek gesloten was. In praktijk werden deze kinderen
opgevangen in andere peutergroepen.

Twee beroepskrachten staan op het personeelsrooster op een andere groep ingeroosterd dan
waar ze feitelijk zijn ingezet. Daarnaast was één van de beroepskrachten van peutergroep
Draakjes later dan gepland aanwezig, namelijk op 9.50 uur. De andere beroepskracht van
deze groep is 9.30 uur met haar dienst gestart. Verklaard is dat er een BBL stagiaire is ingezet
en kinderen door beroepskrachten van de andere peutergroep zijn opgevangen omdat er tot
9.30 uur niemand van groep Draakjes aanwezig was. Op basis van het nagestuurde rooster is
niet inzichtelijk dat er een BBL stagiaire formatief is ingezet.

De geconstateerde verschillen tussen de praktijk en de aangeleverde documenten zijn besproken
met de locatieverantwoordelijke. Verklaard is dat de locatieverantwoordelijke in de veronderstelling
was dat er overzichten van de stamgroepen aangeleverd moesten worden, dus is informatie
teruggezet naar de groep Tovenaartjes.
Onderstaande benodigde informatie is op 16 februari 2022 per mail bij de houder zijn opgevraagd.
Hieruit blijkt dat er duidelijk is gecommuniceerd wat er voor het onderzoek aangeleverd moest
worden.

"Presentielijsten met aanwezigheidstijden per stamgroep (steekproef vanaf 14 februari tot en
met vandaag);

Plaatsingslijsten per stamgroep;

Rooster met werktijden personele inzet (steekproef vanaf 14 februari tot en met vandaag);"
Nadat de toezichthouder met de houder de verschillen tussen de praktijk en de aangeleverde
documenten heeft besproken, zijn er ook hierna (binnen de onderzoeksperiode) geen accurate
roosters en presentielijsten aangeleverd.
Op basis van het niet inzicht kunnen geven in het personeelsrooster tijdens het inspectiebezoek en
de nagestuurde presentielijsten en personeelsroosters die geen feitelijke weergave van de praktijk
geven, constateert de toezichthouder dat de aangeleverde stukken onvoldoende accuraat zijn, met
als gevolg dat onderstaande voorwaarde niet beoordeeld kan worden.


De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: - de verhouding tussen het minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald
op grond van de rekenregels;-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep
de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in de gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en
bijlage 1 onderdeel a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)

In het item 'Naleven handhaving' is de voorwaarde over het verlenen van medewerking bij
aanleveren van accurate documenten afgekeurd. Deze tekortkoming houdt verband met het niet
kunnen beoordelen van bovenstaande voorwaarde.
Conclusie
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Op basis van de toegestuurde documenten is niet aantoonbaar voldaan aan de beroepskrachtkindratio en of daarbij enkel op de vastgelegde tijden wordt afgeweken van de beroepskrachtkindratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De









opvang vindt plaats in acht stamgroepen:
De Narretjes (babygroep) voor maximaal 11 kinderen tot en 15 maanden;
De Vleermuisjes (babygroep) voor maximaal 11 kinderen tot en 15 maanden;
De Spookjes (dreumesgroep) voor maximaal 11 kinderen van 12 tot 30 maanden;
De Muzikantjes (dreumesgroep) voor maximaal 11 kinderen van 12 tot 30 maanden;
De Vosjes (dreumesgroep) voor maximaal 11 kinderen van 12 tot 30 maanden;
De Koetsiertjes (VE peutergroep) voor maximaal 15 kinderen van 24 tot 48 maanden;
De Tovenaartjes (VE peutergroep) voor maximaal 15 kinderen van 24 tot 48 maanden;
De Draakjes (peutergroep) voor maximaal 15 kinderen tot en 15 maanden;

Vaste groep
Het uitgangspunt is dat een kind in een vaste groep wordt geplaatst. In de praktijk (dag van
inspectie) zijn negen kinderen niet in hun eigen vaste stamgroep opgevangen. Daarnaast geldt
voor vijf kinderen dat er geen vast gezicht op de groep aanwezig was. Hierdoor staat de stabiliteit
onder druk en wordt er niet voldaan aan de voorwaarde waarbij de opvang plaats vindt in één
vaste stamgroep.
Uitzondering op deze regel is het opvangen van een kind in één andere dan de eigen stamgroep
met schriftelijke toestemming van ouders, maar indien aan ouders vanuit pragmatisch en/of
financieel oogpunt wordt voorgesteld om kinderen in een andere groep op te vangen is er sprake
van een gelegenheidsmotief en is de stabiliteit onvoldoende gewaarborgd.
Op de dag van inspectie is VE peutergroep 'Tovenaartjes' gesloten en zijn alle negen kinderen
verdeeld over de andere twee peutergroepen: Koetsiertjes en Draakjes. De reden hiervan is een
zieke beroepskracht.
Uit een interview met de beroepskrachten wordt duidelijk dat de kinderen in een andere stamgroep
zijn opgevangen zonder schriftelijke toestemming van ouders. Vertelt is dat er, zodra alle kinderen
binnen zijn, wordt gekeken naar het aantal kinderen en op basis daarvan wordt bepaald hoeveel en
welke kinderen worden verplaatst naar een andere groep. Uit het interview wordt bevestigd dat op
de dag van inspectie ouders niet op de hoogte zijn dat hun kind in een andere stamgroep wordt
opgevangen en welke stamgroep dat is.
Hiermee wordt niet voldaan aan de gestelde voorwaarde omdat er
vooraf en schriftelijk toestemming gegeven moet zijn door ouders. Aan beide onderdelen van de
schriftelijke toestemming is niet voldaan.
Wel is in het pedagogisch werkplan een werkwijze over het samenvoegen van de VE groepen
opgenomen: "Op dagen met een structurele lage bezetting is het samenvoegen als
volgt:Tovenaartjes samen met Koetsiertjes (VE peutergroepen) in de groepsruimte van de
Koetsiertjes. Spookjes samen met Vosjes (dreumesgroepen) in de groepsruimte van de Spookjes.
Vleermuisjes samen met Narretjes (babygroepen) in de groepsruimte van de Narretjes."
Bij de start op het kinderdagverblijf hebben ouders een formulier ingevuld waarbij wel of geen
toestemming is gegeven voor het samenvoegen van groepen. Op het moment van inspectie heeft
de beroepskracht deze toestemming laten zien.
Deze toestemming voldoet niet omdat er geen sprake is van samenvoegen en kinderen ook naar
peutergroep Draakjes zijn verplaatst waarover in het pedagogisch werkplan niets is opgenomen.
Daarnaast dient er bij schriftelijke toestemming op dat moment bij ouders bekend te zijn wat de
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situatie is, voor welke datum de toestemming in een tweede stamgroep is en in welke andere
stamgroep hun kind opgevangen zou worden.
In de geconstateerde situatie is er geen sprake van samenvoegen omdat er geen twee complete
stamgroepen zijn samengevoegd. In de praktijk blijkt dat de individuele kinderen (vier om vijf) zijn
verdeeld over de peutergroepen Koetsiertjes en Draakjes.
Toegevoegd na hoor en wederhoor met de houder: De houder was in de veronderstelling dat de
schriftelijke toestemming voor het samenvoegen van groepen voldeed voor de hierboven
beschreven situatie.
Bovenstaande tekortkoming is gebaseerd op de feitelijke observatie in de praktijk in combinatie
met de presentielijsten op de tablet op de dag van inspectie.
De andere twee datums binnen de steekproef (14 en 15 februari) kunnen niet beoordeeld worden
omdat er tijdens het onderzoek (op de dag van inspectie) is geconstateerd dat de aangeleverde
presentielijsten geen feitelijke weergave van de praktijk gaven. Een nadere toelichting hierover is
uitgewerkt in het item 'Naleving handhaving'.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )

Gebruikte bronnen















Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (16 februari 2022)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL
Plaatsingsoverzicht
Presentielijsten (14 t/m 16 februari 2022)
Personeelsrooster (14 t/m 16 februari 2022)
Pedagogisch beleidsplan (versie 2022)
Pedagogisch werkplan (versie januari 2022)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Naleving handhaving
De houder verleent binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking
die redelijkerwijs kan worden gevraagd, aan een vordering die of verzoek dat binnen het kader van
het onderzoek en de bevoegdheid van de toezichthouder wordt gedaan.
(art 1.50 lid 1, art 1.62 lid 1, 2, 3 en 4 Wet kinderopvang; art 5:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht )
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, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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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 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 )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens
met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat
jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur.
Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid
1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs)
De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
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of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV HappyKids 't Kasteeltje B.V.

Website

: http://www.happykids.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000042268249

Aantal kindplaatsen

: 101

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

: HappyKids Kinderopvang B.V.

Adres houder

: Postbus 787

Postcode en plaats

: 2130 AT Hoofddorp

KvK nummer

: 34154944

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Kennemerland

Adres

: Postbus 5514

Postcode en plaats

: 2000 GM Haarlem

Telefoonnummer

: 023-5159500

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Ruijter

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Haarlemmermeer

Adres

: Postbus 250

Postcode en plaats

: 2130 AG HOOFDDORP
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Planning
Datum inspectie

: 16-02-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 28-03-2022

Zienswijze houder

: 12-04-2022

Vaststelling inspectierapport

: 12-04-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 14-04-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-04-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 14-04-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

ZIENSWIJZE HOUDER NAV INSPECTIERAPPORT 16-02-2022
Aan belanghebbende,
Op 16 februari heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden in onze kinderopvang. Naar
aanleiding hiervan hebben we een conceptrapport mogen ontvangen. Na prettig en constructief
overleg zijn we overeengekomen om onderstaande zienswijze in te dienen.
De 3 punten uit het inspectierapport lichten wij nader toe:
1. Door het ontbreken van-aanleveren van niet accurate documenten heeft de houder
onvoldoende kunnen aantonen dat er sprake is van….. …. Niet volledig getoetst konden
worden
Dit wekt de suggestie dat er niet accuraat gedocumenteerd wordt. Allerlei documenten worden
zorgvuldig bijgehouden. Dit ziet overigens uitsluitend toe op het werkrooster (1 document) en
onderstaand daarover het volgende;
Conform de verplichting uit de CAO kinderopvang stellen wij onze werkroosters twee weken van te
voren aan onze medewerkers beschikbaar. In de huidige COVID periode is het echter zo, dat we naast regulier ziekte en verlof verzuim, mede door de richtlijnen van de rijksoverheid
geconfronteerd worden met hogere uitvalcijfers als gevolg van COVID. Medewerkers testen zichzelf
dagelijks. Het feit dat medewerkers en kinderen, het zij positief getest worden en niet naar de
opvang kunnen komen of niet negatief zijn, maar in quarantaine moeten resulteert in het feit dat
ondanks de vooraf zorgvuldig geplande roosters, er altijd afgewacht moet worden welke kinderen
én welke medewerkers er zijn. Op de bewuste inspectie dag niet anders. Er is om het rooster
verzocht en onze manager heeft volgens afspraak het geplande rooster conform de CAO
Kinderopvang gezonden. Op de dag zelf zijn we geconfronteerd met afwezigheid door ziekte,
waardoor wij een andere beroepskracht hebben ingezet conform de Wet Kinderopvang. Het aan de
toezichthouder gestuurde rooster komt dan niet overeen met de praktijk, wat met een aanpassing
van de juiste naam op het rooster wel het geval zou zijn..
Om te stellen dat er dan niet aangetoond kan worden of niet aangetoond kan worden of er sprake is
van het bieden van verantwoorde kinderopvang, gaat ons te ver. Er is een voldoende gelijkwaardig
alternatief geboden door de inzet van een collega pedagogisch medewerker. Uit het
telefoongesprek blijkt dat de toezichthouder standaard passages dient te gebruiken en deze nuance
niet kan/mag toevoegen.
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2. Voorschoolse educatie…..
We hebben van het herstelaanbod gebruik gemaakt en na herbeoordeling blijkt dat er voldaan
wordt aan de gestelde voorwaarden
3. Op de dag van de inspectie zijn negen kinderen in een andere stamgroep opgevangen
zonder schriftelijke toestemming van ouders.
De kinderen zijn onderverdeeld vanwege de ziekte (overmacht) van een medewerker. (zie punt 1)
Geheel in lijn met en conform de door de staatsecretaris SZW gepresenteerde regeling hebben wij
kinderen in twee groepjes van 4 en 5 onderverdeeld in een andere stamgroep met dien verstande
dat;
-

Kinderen dus met elkaar zijn (dus niet individueel over meerdere groepen)

-

In een andere stamgroep, die bekend, veilig en passend is bij de leeftijd van de kinderen

-

Onder leiding van gekwalificeerde en vertrouwde gezichten

-

Er geen overschrijding heeft plaatsgevonden van het totaal aantal kinderen (BKR ratio)

-

Niet afgeweken is van VOG, vier-ogen principe, EHBO et cetera

Kortom, gegeven de omstandigheden (uitval personeel) een zeer goede en verantwoorde oplossing.
Het is uit praktisch oogpunt nagenoeg niet uitvoerbaar om alle ouders in dit soort situaties (rond
8.00 uur in de ochtend) afzonderlijk te consulteren of men akkoord gaat met deze invulling aan de
verantwoorde kinderopvang. Immers op het laatste moment worden wij geconfronteerd met de
uitval van een medewerker, dan is de eerste prioriteit opvang te organiseren binnen de
kwaliteitsnormen die de Wet Kinderopvang stelt. Daar wordt aan voldaan. Uit praktisch oogpunt
hebben wij deze voorkomende gevallen beschreven in ons werkplan en hiervoor wel degelijk
toestemming van de ouders. De passage dat we kinderen hebben opgevangen zonder schriftelijke
toestemming is derhalve feitelijk onjuist.
Uiteraard hebben we dit naderhand besproken met de toezichthouder waarbij wij hebben verwezen
naar het relevante wetsartikel:
“Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een tussen
houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de
stamgroep…”
Wij voldoen volledig aan het gestelde. De toezichthouder verwijst naar een nota van toelichting en
jurisprudentie hieromtrent. Wij hebben dit uiteraard ter kennisneming aangenomen en de situatie
uitvoerig besproken. Tevens hebben wij verzocht aan te geven hoe we in dit soort gevallen dienen
te handelen, want er is op dit punt en zeer grote discrepantie tussen het theoretische en de praktijk!
Helaas kon de toezichthouder geen gehoor geven aan ons verzoek, waar wij uiteraard respect voor
hebben. Ons standpunt is dan ook (en in die veronderstelling hebben wij dat dan ook schriftelijk
vooraf vast gelegd) dat de wetgever met dit wetsartikel natuurlijk juist de situatie bedoeld welke nu
26 van 27
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-02-2022
KDV HappyKids 't Kasteeltje B.V. te Hoofddorp

als “negatief” is beoordeeld. Het is simpelweg in praktische zin niet uitvoerbaar om vooraf
toestemming te vragen voor iets wat nog niet bekend is de bewuste dag gaat gebeuren. Juist
daarom heeft HappyKids omschreven wat er kan gebeuren (calamiteiten/overmacht) én daar vooraf
schriftelijk toestemming aan ouders voor gevraagd, zodat van borging sprake is! Naar aanleiding van
deze inspectie zullen we in ieder geval nog specifieker voorkomende situaties en hoe wij dan
handelen omschrijven en documenteren en vooraf voor akkoord aan de ouders voorleggen.
Wij kijken overigens terug op een prettige inspectie en danken de toezichthouder. Ook het fijne
telefonisch contact draagt bij aan een constructieve samenwerking met als gezamenlijk doel de
beste kinderopvang te realiseren en te houden!
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, laat u het ons dan weten. Wij staan u
graag te woord!
Met vriendelijke groet,

HappyKids Kinderopvang BV
Al meer dan 20 jaar een vertrouwd adres voor Kinderopvang!
A.J. Koot
(directie)

J. Kapteijn
(vestigingsmanager)
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