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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. 

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

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

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

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf (KDV) Prinses Amalia, maakt onderdeel uit van Stichting Christelijke Kindcentra 

De Drieslag, locatie Nederwoudseweg 23a in Barneveld. 

De groepen zijn als volgt ingedeeld: een Babygroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 

maanden tot 2 jaar, een peutergroep van maximaal 16 kinderen, in de leeftijd van 2-4 jaar en een 

peuteropvanggroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar waar voorschoolse 

educatie wordt geboden. 

   

Inspectiegeschiedenis: 

 Bij het jaarlijks onderzoek in 2017 werd er voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 werd na herstelaanbod op het domein 'Veiligheid en 

gezondheid' aan alle voorwaarden voortkomend uit de Wet kinderopvang voldaan. 

 Bij het jaarlijks onderzoek in 2019 voldeed de houder, na gebruik te hebben gemaakt van 

herstelaanbod binnen het domein Veiligheid en Gezondheid, aan alle getoetste voorwaarden.  

Belangrijkste bevindingen 

Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De aanwezige beroepskrachten 

hebben de toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien. De observaties vonden plaats in 

de groepsruimte van de babygroep en in de peuteropvanggroep. De houder heeft de 

toezichthouder na afloop nog de benodigde documenten toegestuurd. 

 

Conclusie 

De conclusie is dat er bij Stichting Christelijk Kindcentra de Drieslag Prinses Amaliaschool (kdv) 

aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet Kinderopvang voldaan wordt.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

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

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

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Er zijn 8 kinderen in de babygroep, 6 dreumesjes zitten aan tafel, 1 baby op schoot bij de BBL-er. 

er zijn ook 2 beroepskrachten.  

De kinderen eten een koekje en drinken wat.  Er is een hoge box, een grondbox, een kast met 

speelgoed en een speelhoekje. Onder de hoge box zijn spiegels en zachte klimblokken. Bij de bank 

ligt een kleed. Ga je even goed zitten anders van je zo van de bank jongen. De leidster helpt het 

jongste kindje aan tafel om haar fles te drinken. Als ze even later zelf haar fles pakt zegt de 

bbl0er: Goed zo Naomi! 

Dan krijgt ze ook een potje fruit. Geen vers fruit omdat dit kindje niet van vers fruit houdt, wel van 

fruit uit een potje.  

De leidsters praten soms even met een kindje aan tafel waarbij ze de naam van het kind noemen. 

Hanna neem je nog een slok, dat is goed voor je, jij kan dat ook goed he. 

We gaan zo liedjes zingen, en een bijbelverhaal.  Auto zegt een kindje. Ga je zo met de auto 

spelen? Goed zo Hanna, zegt juf als Hanna drinkt. 

Zullen we jouw eigen fles even proberen, zal ik die even pakken, zegt juf tegen een dreumes die 

niet uit de tuitbeker wil drinken. Ben je een beetje eigenwijs? Juf lacht, kindje ook. Juf stimuleert 

Hanna steeds om te drinken. Juf trekt de bank iets naar voren, een meisje krijgt haar handje 

tussen bank en tafel en moet hard huilen. Juf pakt haar uit de bank op schoot en troost haar. De 

jongste baby moet er ook van huilen, Juf zingt ondertussen een liedje, en vraagt of alle kinderen 

ook willen zingen. Dan zingen de juffen samen. BBL-er legt baby op het aankleedkussen en praat 
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tegen het kindje, ze verschoont het kindje met handschoenen aan. Ondertussen zingen juffen 

christelijke liedjes.  

De kinderen luisteren maar het zijn geen liedjes die uitnodigen om mee te doen met gebaren. Dan 

gaan we nu nog een bijbelverhaal doen, toch? Juf staat op om de bijbel te pakken, en neemt het 

kindje mee, ja, je mag bij me blijven zegt ze, als het meisje jammert. Het bijbelverhaal is in de 

vorm van een praatplaat. Ze zet de plaat op een standaard op tafel. Ze noemt ook de namen van 

de kinderen die ze op die manier betrekt bij het verhaal. Wat zie je benjamin? Weet je welk liedje 

daar bij hoort? Dan zingen de juffen het liedje dat bij de plaat hoort. Dan is het tijd om te poetsen, 

handen en luiers verschonen. De verschoonde baby zit inmiddels in een wippertje te spelen met 

een speelboog voor zich. Als de BBL-er langs de baby loopt praat ze bemoedigend tegen hem, hij 

speelt vrolijk verder.  

 

In de peuteropvanggroep zijn een aantal nieuwe kinderen, daarnaast is deze week gestart met een 

nieuw dagritme i.v.m. de uitbreiding van het aantal opvanguren. Aan 1 tafel zitten kinderen te 

kleuren, aan de andere tafel puzzelen. Op de lage tafel ligt een spel met kleuren en vormen waar 

niemand mee speelt. 1 peuter speelt in de huishoek, 4 bij de garage en de auto's, en 3 meisjes 

spelen met puk in de grote rode auto.  

2 meisjes zitten op een laag bankje bij de boekenkast te lezen.  

Een peuter gaat met de vormen/kleuren op tafel stapelen, juf gaat bij hem en probeert hem de 

vorm in de juiste vorm te laten leggen. Ze benoemt de kleuren en vormen.  

Bij het kleuren stimuleert juf het potlood op de juiste wijze vast te houden  

Bij de kleuren/vormen stimuleert de andere juf de kinderen de juiste vormen op de afbeeldingen te 

leggen.  Daarbij benoemt ze de kleur en de vorm.  

Even later zijn de kinderen weer op andere plekken aan het spelen, de leidsters moeten nog erg 

wennen aan de nieuwe ochtendindeling. Twee kinderen bouwen met houten blokken, 2 bij de 

garage met auto's, 2 in de huishoek, 2 aan de puzzeltafel. Juf helpt een nieuw kindje met de 

vormen/kleuren op de afbeelding leggen.  

Een meisje heeft 2 pukpoppen uit de kist gepakt, ze moesten slapen. Het meisje haalt ze eruit en 

duwt ermee in de rug van juf. Ze moet ze terugleggen en krijgt ene complimentje dat ze ze heeft 

teruggelegd. Juf legt uit wanneer Puk eruit mag. Een kindje wil buitenspelen, maar juf legt uit aan 

de hand van de dagritmekaarten wanneer ze weer buiten gaan spelen. Kinderen met een snotneus 

mogen zelf een tissue pakken en deze na gebruik in de prullenbak gooien. Ook met een ander 

meisje kijkt ze naar de dagritmekaarten en zet de knijper op de juiste kaart.   

Juf stimuleert 2 jongens om uiltjes die op tafel horen van de grond te rapen en op de tafel te 

leggen. Samen met haar lukt dat.  

Juffen overleggen hoelaat ze gaan opruimen, Dan zingt juf het opruimlied.  

Een meisje (al wat ouder) doet niet mee, maar moet meedoen. Alle kinderen krijgen in kleine 

groepjes een opruimtaak. De juffen geven tussendoor korte instructies en zetten ondertussen de 

kring klaar. Alle kinderen zitten in de kring, Juf schuift de kinderen en hun stoeltjes tegen elkaar 

aan. Een meisje wil niet op de plek zitten waar ze zit, juf wijst haar op haar rol voor de nieuwe 

kindjes die naast haar zitten, maar dat wil ze niet. Ze wil naast FLEUR zitten maar vandaag mag 

het niet. Ze kan straks weer met Fleur spelen. Als ze beginnen met de kring blijft ze miepen, ze wil 

naast fleur en ze wil geen geluidjes. Dan gaan ze zacht klappen. Dan is Puk niet in de kring, waar 

is Puk nou??? Puk zegt alle kindjes goedemorgen, en vraagt waar Pien is, het zusje van Puk. Het 

thema is Welkom Puk. 

Kindjes die voor het eerst zijn vandaag krijgen iets langer aandacht. Twee nieuwe kindjes zitten 

aan weerszijden van juf.  

Een kindje vertelt over bloed op zijn knie. Juf voelt of het nog echt bloed is, nee, het is al droog, 

dat heet een korstje.  Heeft mama er ook iets opgeplakt? Nee.  

Dan pakt juf de rugzakjes van Puk en Pien uit de schatkist. Hebben jullie ook een tas meegenomen 

Jaaaa, roepen alle kinderen.  Juf kijkt wat er in de tas van Puk en Pien zit.....ze zijn leeg....er zit 

niets in? Dan vraagt juf wat er in de rugzak van Nick zit. Alles zegt hij. Dan pakt juf de kleurplaten 

van de rugzak van Puk, die heeft Niels gekleurd. Er staat ouderinfo over het thema bij op. Dan 

vouwen de juffen en kinderen hun handen, ze gaan praten met de here God. Juf bidt over de 
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nieuwe kindjes die ze bij naam noemt en bedankt de here God voor het spelen dat ze al deden, 

buiten en binnen.  

Het bijbelverhaal wordt verteld aan de hand van een viltbord met losse afbeeldingen. Het is 

hetzelfde verhaal als op de babygroep, maar dan op een iets hoger niveau, maar goed passend bij 

de peuters. Jezus heeft een kind op schoot, en zegent dit kind. Dan mogen een paar kinderen ook 

bij juf op schoot, en ze doet het zegenen na.  

Er wordt een nieuw liedje bij gezongen, 1 meisje kent het al, ze verteld dat ze dat altijd zingt bij 

het slapengaan. We zingen het nog een keer, het is wel een beetje moeilijk, probeer maar mee te 

zingen. Een peuter vraagt of de juf ook een liedje van god en ........kent. Juf verstaat het niet en 

vraagt of hij het kan zingen, dat doet hij alleen thuis zegt hij.  

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie en interviews met beroepskrachten van de babygroep 

en de peuteropvanggroep onderzocht. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

 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;   

 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;   

 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;   

 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.   

 

Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 

waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Enkele basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Waarborgen van emotionele veiligheid 

Aandacht (0-1) 

Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 

baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.   

Voorbeeld: 

een baby is onrustig en zit bij de stagiaire op schoot. Zij praat geregeld even tegen het kindje, 

loopt ermee rond, en verschoont het op de commode waarbij ze steeds praat tegen de baby, en 

vertelt wat ze doet. Als de baby daarna rustig is zet ze het kindje in een wipstoeltje met een 
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speelboog boven hem, waarmee hij een tijdje speelt. Steeds als de stagiaire langsloopt praat en 

lacht ze naar de baby.  

 

Individuele aandacht (0-4) 

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. 

Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten 

(meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen 

aangeven. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 

Voorbeeld: 

In de peuteropvanggroep zijn op de dag van dit onderzoek 4 peuters voor het eerst aanwezig. De 

beroepskrachten ondersteunen deze kinderen steeds bij het spelen, het maken van keuzes, en in 

de kring zitten ze dichtbij de beroepskrachten. Andere kinderen vertellen geregeld iets aan de 

beroepskrachten, laten zich steunen bij verschillende spelmogelijkheden. 

 

Structuur en flexibiliteit (0-4) 

Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 

onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. 

Voorbeeld: Een peuter wil graag buitenspelen. De beroepskracht neemt hem mee naar de 

dagritmekaarten. Samen praten ze over de volgorde waarin activiteiten plaats vinden.  

 

Welbevinden (0-4) 

Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en 

bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf 

kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. 

Voorbeeld: 

Zowel in de babygroep als de peuteropvanggroep zijn alle kinderen betrokken bij hun spel, 

tafelmoment en in de kring. De sfeer is ontspannen en rustig. 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competenties 

Verrijken (0-4) 

De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van 

spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. 

Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.  

Voorbeeld: Op de lage tafel in de peuteropvanggroep ligt een spel met vormen en kleuren die op 

een afbeelding gelegd kunnen worden. Een peuter is de vormen aan het stapelen. De 

beroepskracht gaat bij zitten, verwoord wat hij aan het doen is, en laat zien wat de bedoeling van 

het spel is. Ze benoemt hierbij vormen en kleuren, doet het voor, maar laat de peuter stapelen als 

hij haar voorbeeld niet nadoet.  

Een andere peuter probeert de vormen op de afbeelding te leggen, ook hierbij verwoord de 

beroepskracht wat het kind doet waarbij ze de vormen en hun grootte benoemd.  

 

Inrichting ruimte (0-1) 

De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van baby’s (bv Pikler). 

Voorbeeld: 

In de ruimte is voor de baby's een grondbox, een hoge box met daaronder spiegels en zachte 

klauterblokken, een zacht speelkleed bij de bank, en een speelhoek.  

 

Ontwikkeling van sociale competenties 

Aanmoedigen onderling contact (0-4) 

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen 

de kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, 

afstemmen, elkaar helpen, emoties delen. 
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Voorbeeld: 

Als alle peuters in de kring zitten huilt één van de peuters, zij wil naast haar vriendinnetje zitten. 

De beroepskracht zegt dat dat niet altijd hoeft, en dat ze als oudere peuter naast twee nieuwe 

kindjes zit die zij goed kan helpen 'want zij weet al heel goed hoe alles gaat'.  

Na de kring kan ze dan weer met haar vriendinnetje spelen. 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan.  

Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 

Voorschoolse educatie 

Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 

op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 

voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis. 

 

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 

programma Uk en Puk. Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er 

activiteiten worden aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is 

onder andere gezien dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 

gestimuleerd wordt op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De toezichthouder kon de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk herkennen 

conform het Pedagogisch Beleidsplan. 

 

Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE aan kinderen die op 1 aug. 

2020 ouder dan 2.5 jaar zijn. Voor de kinderen die op of na 1 aug. 2020 2.5 jaar zijn besteedt de 

houder de verplichte minimale 16 uren VE per week.  

 

Per acht aanwezige kinderen is ten minste één beroepskracht aanwezig. In totaal worden er 

maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen bij peuteropvang Prinses Amaliaschool. Ten tijde 

van de inspectie zijn er in totaal 15 kinderen aanwezig. 

 

De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 

 Men is in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het 

opdoen van pedagogische vaardigheden. 

 Men is  in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie. 

 Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan 2020. Hierin is 

opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op het gebied van voorschoolse 

educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de wijze van evalueren is. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met de aanwezige beroepskrachten en de BBL-stagiaire) 

 Observatie(s) (in de babygroep en de peuteropvanggroep) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidskader kindcentra De Drieslag) 

 Pedagogisch werkplan (van kdv Amalia en Peuteropvang Amalia aug. 2020) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (4) en de BBL-stagiaire zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (4) en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 4 september 2020.  

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens over 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond 

hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid 

beoordeeld, gesplitst in uren voor beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. 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. 

 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

Uit gesprek met beroepskrachten van de babygroep blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn gecoacht 

door een pedagogisch beleidsmedewerker in 2019 d.m.v. Video Interactie Begeleiding na een 

cursusbijeenkomst. 

In de peuteropvanggroep heeft elke leidster samen met de pedagogisch coach doelen opgesteld 

waaraan systematisch gewerkt gaat worden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kindcentra de Drieslag Prinses Amaliaschool bestaat uit de volgende stamgroepen: 

 Babygroep: bestaat uit max. 16 kinderen in de leeftijd van 0 en 1 jaar; 

 Peutergroep: bestaat uit max. 16 kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar; 

 Peuteropvanggroep met VE: bestaat uit max. 16 kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met de aanwezige beroepskrachten en de BBL-stagiaire) 

 Observatie(s) (in de babygroep en de peuteropvanggroep) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (beleid ped. beleidsmedewerker 2020 en 

Coachplan 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) 

 
 

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) 

 

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) 
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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) 

 

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 
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Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

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) 
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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 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) 

 

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 
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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) 

 
 

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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting Christelijk Kindcentra De Drieslag Prinses 

Amaliaschool 

Vestigingsnummer KvK : 000028116240 

Aantal kindplaatsen : 48 

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 : Stichting Christelijke Kindercentra De Drieslag 

Adres houder : Lange Voren 88 

Postcode en plaats : 3773 AS Barneveld 

Website : www.kindcentradedrieslag.nl 

KvK nummer : 08208123 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Karen Stegeman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770 AB BARNEVELD 
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Planning 

Datum inspectie : 04-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 08-09-2020 

Zienswijze houder : 23-09-2020 

Vaststelling inspectierapport : 23-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze rapport KDV Pr. Amalia 

  

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag is een organisatie die veel belang hecht aan 

kwalitatieve en professionele opvang. Wij dragen hier onze christelijke identiteit uit. Ook 

voeren we een gedegen beleid om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te 

waarborgen. 

Op onderstaande datum heeft de toezichthouder van de GGD een onaangekondigde 

inspectie uitgevoerd. Daarbij zijn de aspecten ‘pedagogisch klimaat’ en ‘personeel en 

groepen’ beoordeeld. Wij hebben aan alle voorwaarden voldaan. 

We zijn trots op ons rapport! 

 

Hartelijke groeten, 

ST. CHR. KINDCENTRA DE DRIESLAG 

Edith Blokland 

 

 

 

 

 

 

 


