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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Peuteropvang (PO) Peuterpret maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie KOM. 

De Peutergroep is gevestigd in School 'De Rhijnsberg' te Heerde. 

Peuterpret heeft een eigen ingerichte groepsruimte. 

Er is plek voor maximaal 16 kinderen.  

De sfeer wordt door de beroepskrachten positief neergezet. 

 

Inspectiegeschiedenis:  

• Jaarlijks onderzoek, november 2017; er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek, oktober 2018; er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek mei 2019: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

• jaarlijks onderzoek 25-10-2021; er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden 

 

Huidige bevindingen: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk; 

• voorschoolse educatie; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

Op de website staat het pedagogisch beleidsplan KOM Kinderopvang Laatste versie: 

11 maart 2022. 

In dit plan wordt het volgende o.a. beschreven: 

• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 

• Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

• Het bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

• Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 

eigen te kunnen maken. 

• Het wennen. 

• Beroepskracht-kind ratio (BKR). 

• Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach. 

• Afwijken bij plaatsing stamgroep. 

• Drie-uursregeling. 

 

De beroepskrachten laten zien in hun handelen en tijdens het gesprek dat zij conform het beleid 

handelen en werken. 

Pedagogische praktijk 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang). 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 

is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 

pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 
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Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden. In de uitwerking van het rapport worden twee, drie of vier aspecten uit 

de observatie nader uitgeschreven. 

 

 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; 

Respectvol contact                                            

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek. De beroepskrachten zitten ook bij de kinderen op de grond 

om mee te doen en praten met de kinderen over diverse onderwerpen zoals het bos, of 

verkleedkleren. 

 

Contact/affectie                                                 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 

Een kindje wil langs een ander kindje lopen maar durft niet, de beroepskracht zegt: “vraag maar of 

je erdoor mag". Het kind luistert aandachtig en vraagt het daarna wel aan het andere kindje. 

Tegen een ander kind wordt gezegd: "kijk maar uit, doe maar voorzichtig". 

De beroepskrachten zien ieder kind op de groep. 

 

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; 

Dagprogramma                                                    

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 

en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. De beroepskracht legt uit dat er via dagritmekaarten 

met de kinderen wordt gesproken over het programma. De kinderen kunnen zien wanneer de 

groep is en wanneer buitenspelen. De kinderen mogen bij het vrij spelen bepalen wat zij gaan 

doen. 

 

Spelbetrokkenheid                                               

De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit.  

De kinderen spelen in de diverse hoeken en spelen ook met elkaar. De beroepskrachten zitten erbij 

of zitten met een kind even apart een activiteit te doen (VE). 

Ieder kind is wel ergens mee bezig en spelen ook veel met elkaar. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de wettelijke eis betreft het bieden van verantwoorde dagopvang. 
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Voorschoolse educatie 

Bij KDV Peutergroep Peuterpret wordt gewerkt met de VE-thema’s aan de hand van de methode 

Piramide. In het pedagogisch beleidsplan wordt een omschrijving gegeven van de kenmerkende 

visie op de voorschoolse educatie. 

 

Hierover staat het volgende beschreven in het pedagogisch beleidsplan:  

"Bij het aanbieden van de Voor- en Vroegschoolse educatie maken wij binnen KOM gebruik van de 

Piramide methode, dit is een erkende methode. Omdat KOM veel waarde hecht aan 

ontwikkelingsstimulering en een bijdrage wil leveren aan een goede voorbereiding voor de 

basisschool, biedt KOM daarom op elke peutergroep de Piramide methode aan. Daarnaast is er 

gekeken welke elementen uit Piramide van toepassing kunnen zijn op de babygroepen en in de 

BSO. 

De Piramide methode heeft als uitgangspunt om jonge kinderen op een speelse manier te 

stimuleren in hun ontwikkeling. Piramide biedt kinderen de kans om zich optimaal te ontwikkelen. 

De methode sluit aan bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand maar ook kinderen die voorop 

lopen in hun ontwikkeling. Piramide past bij de visie van KOM Kinderopvang, Piramide heeft als 

doel om kinderen in een veilige omgeving al spelend te laten leren, zodat zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. Waarbij het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, oftewel aandacht voor de 

emotionele veiligheid een basisvoorwaarde is." 

 

Daarnaast worden de volgende voorwaarden beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

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

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

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

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

kinderen; 

• De inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld; 

• De wijze waarop 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; 

• 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. 
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Aanbod VE 

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.  

 

Ter verduidelijking heeft de houder in het beleidsplan schematisch een berekening hierover 

weergegeven: 

 

Berekening VVE uren- peuterspeelzaal  

 

Een kind met een VVE indicatie gaat 1,5 jaar lang 40 weken naar de peuterspeelzaal van 4 uur per 

dag, 4 dagen per week:1,5 jaar x 40 weken = 40 weken (1 jaar) + 20 weken (0,5 jaar) = 60 

weken60 weken x 16 uur per week (4 dagdelen van 4 uur) = 960 uur in 1,5 jaar. 

• Er wordt hier voldaan aan de norm 

 

 Berekening VVE uren- reguliere groep 

 

Een kind met een VVE indicatie gaat 1,5 jaar lang 40 weken naar de peutergroep van 5,5 uur per 

dag, 3 dagen per week:1,5 jaar x 40 weken = 40 weken (1 jaar) + 20 weken (0,5 jaar) = 60 

weken60 weken x 16,5 (3 dagdelen van 5,5 uur) =990 uur in 1,5 jaar. 

• Er wordt hier voldaan aan de norm. 

 

 

Groepsgrootte en aantal beroepskrachten 

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 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. 

 

Kwalificaties beroepskrachten VE 

Beide beroepskrachten VE zijn in het bezit van een certificaat voorschoolse educatie die hiervoor 

kwalificeert. Beide beroepskrachten VE beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F.  

 

Opleidingsplan 

De houder van Peutergroep Peuterpret heeft een opleidingsplan vastgesteld waarin onder andere 

de scholing omtrent de VE voor de gehele organisatie is beschreven (Opleidingsplan 2022 KOM 

Kinderopvang). Door de evaluatie betreffende het opleidingsplan hierin op te nemen toont de 

houder aan dat het plan jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld wordt. 

 

Tevens heeft de houder een locatie specifiek opleidingsplan waarin wordt omschreven op welke 

wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden voor KDV 

Peutergroep Peuterpret. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders worden betrokken middels mondelinge overdrachten, de nieuwsbrief en ouderapp.  

De beroepskracht vertelt dat ouders bij ieder thema een tas met materialen en 

activiteitenbeschrijving per week mee naar huis krijgen. Een aantal keer per jaar nemen de 

beroepskrachten spelenderwijs activiteiten door met ouders zodat zij dit thuis kunnen uitvoeren. 

De beroepskracht geeft aan dat ouders betrokken zijn en actief deelnemen aan de jaarlijkse 

contact momenten.  
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Conclusie: 

Aan de voorschriften met betrekking tot de voorschoolse educatie wordt voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Per 1 januari 2022 dient de houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten voor de verhoging van de kwaliteit 

van de voorschoolse educatie. Deze pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet om de volgende 

taken: De ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid en/of coaching van 

beroepskrachten voorschoolse educatie. Op 1 januari van ieder jaar bepaalt de houder de inzet van 

de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker, met de volgende rekennorm: 10 uur per 

doelgroeppeuter per jaar. In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de houder hoe de pedagogisch 

beleidsmedewerker wordt ingezet binnen de voorschoolse educatie. 

 

KOM Kinderopvang zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor verhoging van de kwaliteit van 

de voorschoolse educatie.  

Hierover staat in beleidsplan het volgende over benoemd: 

"Vanaf 1 januari 2022 is er een vastgestelde rekennorm om het aantal uren van de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach te bepalen. De rekennorm is 10 uur per doelgroep peuter per jaar. Per 

locatie wordt de berekening gemaakt o.b.v. het aantal doelgroep peuters dat de opvang bezoeken 

op 1 januari. Deze berekening wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd op de peildatum 1 januari. De 

berekende uren per locatie worden voor pedagogisch beleid en pedagogisch coaching ingezet voor 

de kwaliteitsverhoging op het gebied van VE op die locatie. Een klein deel van de totale uren wordt 

algemeen ingezet voor VE beleid (10-15%); de beleidsmedewerker IKK neemt VVE al mee omdat 

KOM in de gehele dagopvang werkt met de VVE-methode Piramide. 

 

 Berekening VE uren per jaar voor inzet van beleid/ped. coachen 2022 

 Vaassen- Nijntje: 120 uur 

 Vaassen- PeuterKOM: 30 uur 

 Vaassen- Duimelot: 30 uur 

 Epe- Kleine KOM- de Kleine Peutertuin: 50 uur 

 Heerde- Peuterpret: 50 uur 

 Heerde- AppelKOM: 100 uur 

Wapenveld- Villa KOM- PaddenKOM rood: 40 uur 

Wapenveld- Villa KOM- PaddenKOM groen: 40 uur 

Wapenveld- BabbelKOM: 30 uur 

 

Elke pedagogisch coach maakt aan de hand van de berekende uren vanuit de IKK en VE een 

coachjaarplan. Hierin komt te staan waar de uren voor ingezet worden. Denk dan hierbij 

bijvoorbeeld aan; meekijken en meedraaien op een VE groep ter signalering, het bijwonen van 

kindbesprekingen, de pedagogisch medewerkers coachen bij het uitvoeren van de Piramide 

methode etc. De pedagogisch coach registreert de gemaakte uren. Jaarlijks wordt er een 

verantwoording van de uren gemaakt d.m.v. een evaluatie op het jaarplan en de urenregistratie 

over het afgelopen kalenderjaar." 
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De houder heeft op grond van de rekenregels bepaald hoeveel uren er ingezet worden betreft de 

pedagogisch beleidsmedewerker voor het verhogen van de kwaliteit voorschoolse educatie.  

De houder heeft deze berekening en het aantal doelgroep-peuters aanvullend vastgelegd in het 

document 'Berekening uren beleid-coach in VE 2022'. Door middel van interview met de 

beroepskrachten is het aannemelijk dat de houder hiervoor voldoende uren inzet. Zo vertelt de 

beroepskracht dat de pedagogisch beleidsmedewerker VE iedere maand met de beroepskrachten 

meedraait en meedenkt over onderwerpen zoals de inrichting en de invulling van de kring.  

 

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden betreffende 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie' wordt voldaan.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan KOM Kinderopvang - Laatste versie: 11 

maart 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Locatie specifiek opleidingsplan peuterspeelzaal 

Peuterpret 2022) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Berekening uren beleid-coach in VE 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven en correct gekoppeld in het personenregister 

kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De 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) 

 

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) 
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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 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 EU-

beroepskwalificaties, 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) 

 

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) 

 

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) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peutergroep Peuterpret 

Website : http://www.komkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000034078851 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 

Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 

KvK nummer : 70596662 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heerde 

Adres : Postbus 175 

Postcode en plaats : 8180 AD HEERDE 
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Planning 

Datum inspectie : 17-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 27-10-2022 

Zienswijze houder : 04-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 17 oktober jl. is de inspecteur van de GGD op de locatie van PSZ Peuterpret geweest voor het 

jaarlijkse inspectieonderzoek.  

  

Wij kunnen met trots zeggen dat wij over de inspectie een positief rapport ontvangen hebben van 

de inspecteur van de GGD. Onze medewerkers werken er hard aan om de kwaliteit van de opvang 

aan kinderen op deze peuterspeelzaal op een goed niveau te houden en het beste te doen voor de 

kinderen die aan ons worden toevertrouwd.  

  

Het is dan ook prettig in het inspectierapport te lezen dat de pedagogische documenten ten 

behoeve van het jaarlijkse onderzoek op orde zijn, zodat verantwoorde kinderopvang conform wet- 

en regelgeving geboden kan worden. De pedagogische praktijk is beoordeeld door een inspecteur 

van de GGD en de bevindingen zijn uitgewerkt in dit inspectierapport. 

  

Onze pedagogische medewerkers bieden een hoge mate van veiligheid aan door kinderen 

begeleiding en ondersteuning te bieden wanneer nodig, zodat kinderen zich steeds verder kunnen 

ontwikkelen naar een stukje zelfstandigheid op onze PSZ Peuterpret. 

  

Wij danken de inspecteur van de GGD voor het bezoek op onze locatie. De samenwerking en de 

communicatie met de inspecteur tijdens en na de inspectie verliep erg prettig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


