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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van het kindercentrum nog in
overeenstemming is met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Een jaarlijks onderzoek
wordt op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd. Op basis van het opgestelde risicoprofiel
werkt de toezichthouder de benodigde inspectieactiviteit voor het kindercentrum uit. Dit gebeurt
binnen de kaders van de gemeentelijke afspraken. De toezichthouder stelt de diepgang, frequentie
en type van onderzoek vast. Dit leidt tot een inspectie op maat voor ieder kindercentrum.
De
•
•
•
•

volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden:
Een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden.
E-mail contact met locatieverantwoordelijke.
Overleg via telefonisch contact of via beeldbellen met locatieverantwoordelijke.
Een bureauonderzoek van beeldmateriaal.

Het toezicht op de kinderopvang is vanwege de uitbraak van het coronavirus aangepast. Waar de
situatie dat toelaat wordt het toezicht op afstand uitgevoerd in verband met de coronamaatregelen,
die door de overheid zijn genomen. Het toezicht vond onder andere plaats door middel van
(digitaal)overleg zoals via telefonisch contact of via beeldbellen en door het opvragen van extra
informatie en beeldmateriaal.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Algemene informatie Kindercentrum
KDV De Toel is gevestigd in ontmoetingscentrum De Toel in Nes en is een onderdeel van Stichting
Sociaal Cultureel Werk Ameland. De locatie is geopend op: maandag- donderdag voor 2-4 jarigen
en een aparte 3+ groep op de dinsdagochtend. De openingstijden zijn van 08.15 uur tot 11.45 uur.
Het kindercentrum heeft de beschikking over één groepsruimte en biedt per dagdeel opvang aan
maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. Per dagdeel wordt er gewerkt met twee vaste
beroepskrachten en een maal per week met een ouderhulp. Voor het buitenspelen beschikt het
kindercentrum over een eigen aangrenzende buitenspeelruimte.
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen 3 jaar uitgevoerd:
2017 - Jaarlijks onderzoek 03-07-2017. Het kindercentrum voldoet, na overleg en overreding op
het onderdeel opvang in groepen, aan alle inspectie-items die in dit onderzoek getoetst zijn.
2018 - Jaarlijks onderzoek en tevens onderzoek voor registratie 11-06-2018. Er zijn overtredingen
geconstateerd op de onderdelen pedagogisch beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, informatie
en op het onderdeel klachten en geschillen. De toezichthouder adviseert het college om te
handhaven conform handhavingsbeleid.
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2019 - Jaarlijks onderzoek 13-06-2019. Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan
niet alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er zijn overtredingen
geconstateerd op onderstaande onderdelen:
•
Pedagogisch beleid;
•
Veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid. In het rapport
wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek
Uit het jaarlijks onderzoek is gebleken dat het kindercentrum niet aan alle inspectie-items voldoet
die in dit onderzoek getoetst zijn. Er zijn overtredingen geconstateerd in de onderstaande items.
Deze zijn verder uitgewerkt in het rapport bij het betreffende domein.
•
Pedagogisch klimaat - Voorschoolse educatie (ontbreken VE certificaten)
•
Personeel en groepen - Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers (Inzet en berekening vereiste
aantal uren)
Op verzoek van de gemeente Ameland is de voorschoolse educatie getoetst voor opname in het
Landelijk Register Kinderopvang. Er is een herstelaanbod aangeboden voor het aanpassen van het
beleid Voorschoolse educatie.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Voorschoolse educatie niet opnemen in LRK totdat de beroepskrachten beschikken over bewijs dat
de 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.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg
voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud
van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het
onderzoek is het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst.
De kinderopvangorganisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle
kindercentra van deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang
en de buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder
kindercentrum met een pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling gegeven aan de
pedagogische visie van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatiespecifieke beschrijving
en is een praktische uitwerking van de pedagogische visie. De houder van het kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat tenminste een concrete beschrijving van:
•
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
•
De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan
de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
•
De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
•
De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
•
De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
Er heeft geen pedagogische observatie plaatsgevonden. De observatie was al verplaatst van
oktober naar december i.v.m. het coronaprotocol. Vlak voor de geplande digitale observatie in
december 2020 is de locatie (tijdelijk) gesloten door een positieve testuitslag van corona van een
beroepskracht en het ontbreken van een passende oplossing voor vervanging. Door het opnieuw
sluiten van de kinderopvang eind december is het niet gelukt een nieuwe digitale observatie in te
plannen in 2020. In overleg met de gemeente en de houder is afgesproken om, zodra het weer kan
en mag, de locatie wordt bezocht.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek voldoet aan de getoetste
criteria op het onderdeel pedagogisch beleid.
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Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie wordt getoetst bij een kindercentrum die in het Landelijk Register
Kinderopvang zijn geregistreerd als gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie.
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan:
•
De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten.
•
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.
•
Hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen.
De houder 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.
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.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bedraagt ten
minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep kinderen waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bestaat uit ten hoogste 16
feitelijk aanwezige kinderen.
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van:
•
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
•
Een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, bestaande uit tenminste 12 dagdelen,
die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot
voorschoolse educatie.
•
Een bewijs gericht op beheersing van de mondelinge taalvaardigheid en lezen op tenminste
niveau 3F.
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke
wijze de kennis en vaardigheden 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. De houder
heeft per kindercentrum beschreven waarom er bepaalde onderdelen (van a t/m e) wel en niet
worden geschoold. De houder heeft zicht op wat een vestiging nodig heeft aan scholing en heeft
hierin een weloverwogen keuze gemaakt.

6 van 19
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-12-2020
De TOEL te Nes

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend voorschoolse educatie
programma Uk en Puk waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt
gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
niet voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel voorschoolse educatie.
De beroepskrachten zijn in opleiding, maar geen enkele beroepskracht beschikt al over een geldig
certificaat VE tijdens de inspectie. Het is niet duidelijk wanneer de beroepskrachten deze opleiding
kunnen afronden.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond, bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het
verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als
genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (documenten vooraf aan inspectie 2020)
Interview (vervangende) locatieverantwoordelijke (17-12-2020)
Landelijk Register Kinderopvang
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch werkboek kinderopvang en peuteropvang SCW (versie augustus 2020 en januari
2021)
Opleidingsplan voorschoolse educatie (opgenomen in pedagogisch werkboek januari 2021)
Aanvraag per mail voor beoordelen voorschoolse educatie mail gemeente Ameland 10-12-2020
Mailwisseling met locatieverantwoordelijke aanvullende documenten 05-10-2020, 23-12-2020,
18-01-2021
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, of daar anderszins
structureel aanwezig is, moet beschikken over een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) en zich
inschrijven in het personenregister kinderopvang (PRK). De houder moet deze personen vervolgens
koppelen aan de organisatie. De toezichthouder controleert of de personen die hiertoe wettelijk
verplicht zijn, staan ingeschreven en door de houder zijn gekoppeld aan de organisatie. Op die
manier kan de overheid medewerkers en personen die structureel op het kindercentrum aanwezig
zijn, continu screenen op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met
kinderen.
Op het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag:
•
De houder van het kindercentrum.
•
De personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op het kindercentrum
van de ondernemer waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen.
•
De personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op het kindercentrum waar kinderen worden
opgevangen.
•
De personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder die over een verklaring omtrent het gedrag
moet bezitten ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Medewerkers zijn met hun werkzaamheden aangevangen na inschrijving en na de koppeling met
de houder in het personenregister kinderopvang.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Iedere beroepskracht en iedere pedagogisch beleidsmedewerker moet beschikken over een
passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht met een opleidingsachtergrond die per 01-07-2018 is vervallen als
kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 01-09-2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al
dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 01-09-2018,
voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie.
De beroepskwalificaties van de vaste (inval)beroepskrachten zijn getoetst, op basis van de door de
houder aangeboden bewijsstukken. Deze zijn ingezien op de vestiging en eventuele ontbrekende
bewijsstukken zijn bij de houder opgevraagd. Vastgesteld is dat de beroepskrachten beschikken
over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest
recente aangevangen cao Kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
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Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool op de website www.1ratio.nl. Bij
minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio
gedurende maximaal drie uur per dag. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke
tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit kan per
weekdag verschillen, maar moet wel voor elke week hetzelfde zijn.
Beroepskrachten in opleiding en stagiaires kunnen onder bepaalde voorwaarden formatief binnen
de beroepskracht-kindratio ingezet worden. De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de
(inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode week 47 t/m week 50
getoetst.
Er worden op het kindercentrum voldoende beroepskrachten ingezet 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 de daarbij behorende
rekenregels;
•
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de
stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien
de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten
beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
Per dag wordt er minder dan 10 aaneengesloten uren opvang aangeboden waardoor er niet
afgeweken mag worden van de beroepskracht-kindratio. Uit de steekproef blijkt dat er niet wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Op het kindercentrum worden geen beroepskrachten in opleiding of stagiaires ingezet binnen de
beroepskracht-kindratio.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel aantal beroepskrachten en
eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De Wet schrijft voor dat in elk kindercentrum formatie ‘pedagogisch beleidsmedewerker’
beschikbaar is voor pedagogische beleidsontwikkeling én voor coaching van de pedagogisch
medewerkers.
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in.
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Het minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de verplichte formule (50 uur
x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).
Uit de urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft
voldaan:
•
De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.
•
De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor
beroepskrachten en ouders.
•
De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie.
•
Uit de urenverdeling per kindercentrum kan blijken dat dat iedere beroepskracht jaarlijks
coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
Uit gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij in 2019 ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een
pedagogisch beleidsmedewerker.
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkomingen geconstateerd: 50 uur voor deze locatie
is niet meegenomen in de berekening van de houder.
De houder dient 50 uur per geregistreerde locatie in het Landelijk Register Kinderopvang mee te
nemen.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. In principe wordt een kind opgevangen in
één stamgroep, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Daarnaast
worden er voorwaarden gesteld aan de maximale groepsgrootte, het maximaal aantal vaste
beroepskrachten per kind en aan het gebruik maken van het maximaal aantal stamgroepsruimtes
gedurende de week.
De Toel in Nes heeft een stamgroep op maandag en donderdag voor 2-4 jarigen en een 3+ tot 4
groep op de dinsdagochtend. De ochtenden beginnen om 8.15 uur en eindigen om 11.45 uur. Dit
komt neer op gemiddeld 16 uur per week gedurende 40 (school)weken. In het LRK staat deze
locatie met 14 kindplaatsen geregistreerd.
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Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de
beroepskrachten met betrekking tot de periode week 47 t/m 50 2020 blijkt dat de opvang
plaatsvindt in een stamgroep. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep met de daarbij
behorende maximale groepsgrootte.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel stabiliteit van de opvang voor
kinderen.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie nieuwe beroepskrachten 23-12-2020
Presentielijsten (week 47 t/m 50)
Personeelsrooster (week 47 t/m 50)
Interview (vervangende) locatieverantwoordelijke (d.d. 17-12-2020)
Landelijk Register Kinderopvang
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch werkboek kinderopvang en peuteropvang SCW (versie augustus 2020 en januari
2021)
Mailwisseling met locatieverantwoordelijke aanvullende documenten 05-10-2020, 23-12-2020,
18-01-2021, 25-01-2021
Overzicht stagiaires 2020
Leidraad pedagogisch beleidsmedeweker (april 2020)
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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 )
Voorschoolse educatie
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De 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
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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)
Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het
aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf
jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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)
Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten
minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
OF
Na 1 augustus 2020: 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 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)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet kinderopvang)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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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 en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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

: De TOEL

Website

: http://www.scw-ameland.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000041001703

Aantal kindplaatsen

: 14

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting sociaal cultureel werk Ameland

Adres houder

: Oranjeweg 30

Postcode en plaats

: 9161 CC Hollum

Website

: www.scw-ameland.nl

KvK nummer

: 41001703

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Fryslân

Adres

: Postbus 612

Postcode en plaats

: 8901 BK Leeuwarden

Telefoonnummer

: 088-2299222

Onderzoek uitgevoerd door

: C. Luijkx

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ameland

Adres

: Postbus 22

Postcode en plaats

: 9160 AA HOLLUM
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Planning
Datum inspectie

: 14-12-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 25-01-2021

Vaststelling inspectierapport

: 09-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 09-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 23-02-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

19 van 19
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-12-2020
De TOEL te Nes

