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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken zijn de inspectieactiviteiten met 

behulp van het model risicoprofiel bepaald.  

  

Risicogestuurd toezicht betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder 

intensief waar gebleken is dat dit kan. Hierbij ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 

direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.  

  

Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over KDV 

Robbedoes en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders 

in het rapport per thema uitgewerkt.  

  

Kinderdagverblijf (KDV) Robbedoes, Heel 

Kinderdagverblijf Robbedoes is gehuisvest in een multifunctioneel centrum waarin tevens een 

basisschool en een sporthal zijn gevestigd. Ook is er in het pand een BSO van dezelfde houder 

gevestigd. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee stamgroepen; peutergroep Bengeltjes en verticale 

groep Rakkers en Boefjes. De opvang vindt plaats in twee ingerichte ruimtes op de begane grond 

van het pand. Het kindercentrum maakt gebruik van de aan het pand grenzende buitenspeelplaats 

van de basisschool. Op kinderdagverblijf Robbedoes werkt men met het VE-programma 

Peuterplein. Het kinderdagverblijf is met 32 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang 

opgenomen.   

  

Inspectiegeschiedenis: 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

meest recente inspecties beknopt beschreven:  

• 22-11-2018 jaarlijks onderzoek: er werd een overtreding geconstateerd op het volgende item: 

voorschoolse educatie. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het VVE-opleidingsplan 

voldeden niet geheel aan de gestelde eisen; 

• 27-08-2019 jaarlijks onderzoek: er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan; 
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• 09-11-2021 jaarlijks onderzoek: er werd na herstelaanbod ten aanzien van inhoudelijke 

beschrijvingen in het pedagogisch beleidsplan, voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

• 21-11-2022 Jaarlijks onderzoek; er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen:  

Op basis van het onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat KDV 

Robbedoes, na gebruikmaking van herstelaanbod, voldoet aan alle in dit rapport getoetste eisen 

die vanuit de Wet kinderopvang worden voorgeschreven. 

  

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘advies aan 

College van B&W’. 

 

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 

KDV Robbedoes heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende 

visie op de omgang met kinderen is beschreven. 

   

De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en 

de houder.  

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Observatie van de praktijk 

De observatie vindt plaats op maandag 06-03-2023 van 08:45 uur tot 10:45 uur. Gezien is 

kringmoment, vrij spel, verschoonmoment en afscheid kind i.v.m. overgang basisschool. 

Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische 

praktijk 0-4 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn 

benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 

  

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 

  

Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 

op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de 

vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 

  

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

  

Respectvol contact                                                

Tijdens het vrij spel bij de Bengeltjes zitten een viertal kinderen aan een tafel. Ze zijn aan het 

kleuren. De beroepskracht heeft een kleurplaat uitgeprint met daarop de dagen van de week 

vermeld. Er is een bord met alle dagen van de week die een kleur hebben. De beroepskracht voert 
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gesprekjes met de kinderen over welke kleur de maandag heeft. De kinderen vertellen aan de 

beroepskracht welke kleur de maandag heeft en gebruiken deze kleur voor op de kleurplaat.  

  

Extra steun                                              

Tijdens het kringmoment gaan ze aan de slag met het nieuwe thema 'Kleuren en vormen'. Een kind 

wordt gevraagd om naar de tafel te lopen en iets geels te pakken. Het kind loopt heel voorzichtig 

naar de tafel toe en kijkt naar de beroepskracht. De beroepskracht loopt naar het kind toe en reikt 

haar hand uit. Samen lopen ze naar de tafel om te kijken wat geel is. Ze gaat de voorwerpen af en 

vraagt: ''Wat is geel?" Het kind wijst een gele auto aan.  

  

Welbevinden                                                       

Bij zowel de Bengeltjes als bij de Rakkers/Boefjes is het welbevinden van de kinderen goed. De 

kinderen zijn ontspannen en mogen vrij spelen. De kinderen kiezen zelf wat ze willen doen. Zo 

gaat de een in het keukentje spelen en de ander op de speelmat met auto's. Andere kinderen gaan 

een puzzel maken of klimmen op een speeltoestel. De kinderen lachen en hebben plezier met 

elkaar. Ze ogen ontspannen.  

  

Overgangen                                

Bij de Rakkers/Boefjes heeft een kind vandaag zijn laatste dag. Hij is vijf keer een half uur naar de 

basisschool gegaan om daar te wennen en vervolgens een hele dag. Vandaag wordt gevierd dat hij 

naar de basisschool gaat. Hij krijgt een muts op en mag in een grabbelton een cadeautje graaien. 

  

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind. 

  

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs 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; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

  

Contact maken                                                 

Tijdens een verschoonmoment bij de Rakkers/Boefjes is te zien dat de beroepskracht in gesprek 

blijft met het kind. Ze vertelt wat ze doet en lacht naar het kind. Het kind lacht hierbij. 

  

Dagprogramma en taalverrijking  

Bij beide groepen maken ze gebruik van vrij spel en gestructureerde activiteiten zoals een 

kringmoment. Bij de Bengeltjes maken ze gebruik van het thema 'Kleuren en vormen'. Bij de 

Rakkers/Boefjes hebben ze het thema 'Bakkerij'. Bij de activiteiten maken ze gebruik van 

signaalliedjes. Deze signaalliedjes gaan onder andere over welke dag het is en over opruimen. Bij 

de Bengeltjes maken ze gebruik van kaarten met plaatjes erop. De kaarten worden hardop door de 

beroepskracht geteld en de kinderen zeggen haar na. Elk kind mag een kaart uitkiezen en er wordt 

gevraagd wat ze op de kaart zien staan.                           

  

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
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Voorschoolse educatie 

Pedagogisch beleidsplan 

Sinds 1 juli 2018 dient in het pedagogisch beleidsplan een aantal wettelijke verplichte onderdelen 

op het gebied van voorschoolse educatie (VE) opgenomen te zijn. Het gaat om de volgende 

onderdelen, die zo concreet en toetsbaar mogelijk wijze beschreven dienen te staan: 

• de visie op voorschoolse educatie; 

• 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; 

• het vormgeven 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 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. 

  

Uitvoering in de praktijk 

De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat betreft de aanvullende 

onderwerpen voor voorschoolse educatie. Dit blijkt uit een praktijkobservatie, 

documentenonderzoek en interviews met de beroepskrachten. Uit deze gesprekken blijkt dat er 

voldoende aandacht is voor ouderbetrokkenheid, inrichting van een passende ruimte met passend 

materiaal, aansluiting van voor- naar vroegschool en het volgen van de ontwikkeling van kinderen 

en het afstemmen van het aanbod op behoefte. Ten tijde van de inspectie wordt gewerkt aan het 

thema Kleuren en vormen. 

  

Aanbod voorschoolse educatie 

Voor de kinderen met een VE-indicatie wordt 40 weken voorschoolse educatie aangeboden op 

jaarbasis. Het kind komt 16 uur per week verspreid over vier dagdelen. Het aanbod vindt plaats op 

de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08:15 uur tot 12:15 uur. Zo kunnen kinderen 

in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar 960 uur voorschoolse educatie ontvangen. 

  

Groepsgrootte en beroepskracht VE-kindratio 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. De verhouding in een VE-groep 

dient 1 beroepskracht VE op 8 kinderen te zijn. Dat hieraan voldaan wordt, blijkt uit de 

opgevraagde personeelsroosters en aanwezigheidsregistratie. 

  

Beroepskwalificaties VE-beroepskracht 

Uit het onderzoek blijkt dat de vaste beroepskrachten VE die momenteel worden ingezet op de 

peutergroep: 

• beschikken over de juiste beroepskwalificatie 

• beschikken over een certificaat van afgeronde VE-scholing 
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• aantoonbaar ten minste taalniveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen 

beheersen. 

  

Opleidingsplan VE 

De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld waarin staat hoe de kennis en vaardigheden van de 

beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden. In dit opleidingsplan wordt vermeld 

op welke wijze de kennis en vaardigheden zoals genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschools educatie van de beroepskracht voorschoolse educatie wordt onderhouder. In het 

scholingsplan worden punt E niet vermeld. Punt E heeft betrekking op de inrichting van een 

passende ruimte waar VVE wordt verzorgd en het aanbieden van passend materiaal.  Hiervoor 

biedt de toezichthouder een herstelaanbod 

  

Herstelaanbod Opleidingsplan VE 

Op 16-03-2023 heeft de toezichthouder een gesprek met de locatiemanager gehouden en 

besproken dat bovenstaande punten ontbreken in het scholingsplan. Hiervoor biedt de 

toezichthouder een herstelaanbod aan. De locatiemanager stuurt op 20-03-2023 het scholingsplan 

door waaruit blijkt dat er aan het herstelaanbod is voldaan.  

  

Inzet pedagogisch coach VE 

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. Uit de 

verkregen documenten blijkt dat er een pedagogisch coach VE wordt ingezet. Er is onvoldoende 

beschreven hoe de pedagogisch de kwaliteit verhoogt met betrekking tot de implementatie en 

totstandkoming van de beleidsvoornemenings voorschoolse educatie of coaching van de 

beroepskrachten voorschoolse educatie. Hiervoor biedt de toezichthouder een herstelaanbod.   

  

Herstelaanbod inzet pedagogisch coach VE 

Er is gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Uit de documenten 'VVE Werkplan KDV Robbedoes 

Heel maart 2023' en 'Pedagogisch beleidsplan Bengeltjes maart 2023' is te zien hoe de 

pedagogisch coach VE wordt ingezet om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen met 

betrekking tot de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens van voorschoolse 

educatie of coaching van de beroepskrachten voorschoolse educatie.  

  

VE-programma 

Deze locatie werkt met het voorschoolse educatieprogramma Peuterplein. Dit is een landelijk 

erkende methode. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een kind aan de hand van thema's. 

Elk thema heeft en kent zijn eigen woorden en aan de hand van knutselwerkjes en activiteiten 

rondom een thema leren kinderen onder andere woorden, spelletjes en tellen. Alle 

ontwikkelingsgebieden komen aan bod. 

  

Conclusie 

Er wordt na gebruikmaking van het herstelaanbod aan de getoetste voorwaarden voldaan 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 
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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, 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 

Gewijzigd Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie 

Om de kwaliteit van de Voorschoolse Educatie verder te verhogen zijn er per 01-01-2022 nieuwe 

eisen toegevoegd aan het Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie. Per die datum 

is het voor de houder verplicht om, volgens wettelijk vastgestelde rekenregels, een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten. In dit onderzoek is nagegaan of de houder 

hiervoor zorg draagt en op welke wijze. 

  

Uit het onderzoek blijkt dat KDV Robbedoes een pedagogisch coach inzet voor verhoging van de 

kwaliteit van de voorschoolse educatie. 

  

Vastleggen aantal doelgroep-peuters  

Uit het onderzoek blijkt dat KDV Robbedoes een pedagogisch beleidsmedewerker/coach inzet voor 

de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie. De houder heeft in VVE Kinderen 

2023  vastgelegd aan hoeveel doelgroep-peuters er bij deze peutergroep op peildatum 01-01-2022 

voorschoolse educatie wordt aangeboden. Voor Robbedoes gaat dit om twee doelgroep-peuters. 

  

Berekening aantal in te zetten uren pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder heeft volgens de geldende rekenregels (10 uur per doelgroep-peuter per jaar) een 

berekening gemaakt van het aantal in te zetten uren pedagogisch beleidsmedewerker VE.  

  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE 

In het onderzoek is nagegaan of de pedagogisch coach VE wordt ingezet voor de totstandkoming 

en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching 

van beroepskrachten voorschoolse educatie. Dat blijkt het geval te zijn, zo blijkt uit interview met 

de pedagogisch beleidsmedewerker en uit verschillende documenten. 

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 

• Vastlegging aantal geplaatste doelgroep-peuters per 1 januari 
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Personeel en groepen 

 

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

  

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

  

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op basis van een steekproef zijn er zes beroepskrachten gecontroleerd in het personenregister 

kinderopvang. Deze personen die bij KDV Robbedoes werkzaam zijn, beschikken over een geldige 

verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder en zijn hun 

werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder. 

  

De locatiemanager vertelt dat er geen structureel aanwezigen of stagiaires aanwezig zijn.  

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek zijn de diploma's van zes beroepskrachten beoordeeld. Zij beschikken over de 

voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest recent aangevangen cao 

kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en/of bewijsstuk voor een passende 

opleiding. 

  

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers 

Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

beoordeeld. Zij beschikt over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie-eis en/of 

bewijsstuk voor een passende opleiding. 

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

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

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan actuele wet- en regelgeving. 

  

Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster blijkt dat de houder voldoende 

beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij deze beoordeling is ook rekening 

gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij kdv Robbedoes vindt de opvang plaats in twee groepen. 

  

  

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

De Bengeltjes 2-4 jaar  16 kinderen  

De Rakkers en Boefjes 0-4 jaar 16 kinderen 

  

  

Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

stamgroepen hebben een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.   

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

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

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

 
 

Pedagogische praktijk 

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

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

kinderen zich bevinden: 

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

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

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

voelen; 

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

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

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 
 

Voorschoolse educatie 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop 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, 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) 

 

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

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

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

het aanbod van activiteiten. 

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

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

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 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) 

 

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. 
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(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) 

 

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) 
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

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 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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. 

(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) 

 
 

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 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) 

 
 

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 : Robbedoes 

Website : http://www.robbedoes-heel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000004949005 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Robbedoes BV 

Adres houder : Wijngaardstraat 10 

Postcode en plaats : 6075 NC Herkenbosch 

Website : www.robbedoes-heel.nl 

KvK nummer : 54046866 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. Rijkx 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maasgouw 

Adres : Postbus 7000 

Postcode en plaats : 6050 AA MAASBRACHT 
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Planning 

Datum inspectie : 06-03-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 27-03-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-04-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-04-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-04-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 19-04-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


