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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 uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezich t. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Poko Loko is gevestigd in Zuidbroek. Het kinderdagverblijf werkt met 4
stamgroepen. 2 babygroepen, een dreumesgroep en een peutergroep. Op deze locatie wordt
tevens VVE geboden.
De buitenschoolse opvang van kindercentrum Poko Loko is gevestigd in de achterliggende
basisschool.
Inspectiegeschiedenis
- 18-04-2017; jaarlijks inspectie onderzoek. Er werd volledig voldaan aan de getoetste wettelijk
voorwaarden.
- 29-10-2018; jaarlijks inspectie onderzoek. Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke
voorwaarden.
Bevindingen huidige inspectie
Op 04-10-2021 heeft er een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Er zijn tekortkomingen
geconstateerd in het domein: 'Pedagogische praktijk' en 'personeel en groepen'. De
tekortkomingen zijn na overleg en overreding opgelost. De bevindingen zijn uitgewerkt in het
inspectierapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Uit het onderzoek is gebleken dat
de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat:
1. 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;
2. 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;
3. 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, en
4. 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.
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne RiksenWalraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):
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-

Het waarborgen van emotionele veiligheid
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
Socialisatie; het overdragen van waarden en normen

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien in de paarse groep, de blauwe
groep en de gele groep.
Emotionele veiligheid
Er heerst een aangename en rustige sfeer op de babygroepen Geel en Paars. De meeste kinderen
ogen ontspannen. De beroepskracht verwoordt haar handelingen richting de jonge kinderen: "Ik ga
je handen schoonmaken". Voordat een baby wordt opgetild uit de schommelstoel maakt de
beroepskracht contact met de baby en zegt: "Ik ga je uit de schommelstoel halen en een schone
luier geven". Er is eerst contact voordat ze het kind optilt.
Er is een kindje aan het wennen. Het maandelijkse luchtalarm gaat af en he t kindje kijkt om zich
heen en moet huilen. De beroepskracht ziet het, hoort het, gaat naast het kindje zitten en aait hem
geruststellend over zijn hoofdje en zegt: "Dat is een geluid wat je niet zo goed kent. Schrik je
daarvan? Het geluid houdt zo wel op. Er is niks aan de hand. Ga je broodje maar verder opeten".
Hier laat de beroepskracht zien dat ze zich sensitief en responsief gedraagt naar de kinderen. Zij
laat actief merken dat zij het kind begrijpt en reageert daar adequaat op. Op een andere groep
vind het kindje de aanwezigheid van de toezichthouder spannend. Een kindje kruipt achter de
beroepskracht, strekt haar armpjes naar haar uit. De beroepskracht komt op kindhoogte zitten,
raakt het meisje aan en zegt: "Vind je het wat spannend dat deze mevrouw er is? Dan blijf je maar
lekker bij mij". Bij bovenstaande voorbeelden wordt emotionele veiligheid geboden.
Persoonlijke competentie
Op de peutergroep liggen er een aantal kinderen in bed. De overgebleven kinderen zijn vrij aan het
spelen. De beroepskracht pakt een bak speelgoed en zet dit op tafel. Er komt een kind bij staan en
gaat enthousiast aan tafel zitten om met het speelgoed te spelen. De beroepskracht zegt: "Ik dacht
al wel dat jij dit leuk zou vinden". De beroepskracht laat hier zien dat ze het kind kent en aansluit
bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze biedt spelmateriaal en activiteiten aan die
uitdagend en spannend zijn.
Tijdens het verschonen krijgt een kind volop één op één aandacht. De beroepskrachten gebruikt
het verzorgingsmoment voor interactie met het kind. Het kind kan geborgenheid, plezier, humor,
aandacht ervaren.
Sociale competentie
Op de peutergroep is een groepje kinderen aan tafel met speelgoed aan het spelen. De stagiaire
komt erbij zitten. Speelt mee, kijkt mee en kletst mee. 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. De beroepskracht stuurt bij waar nodig. Op een gegeven moment ziet de
beroepskracht iets gebeuren en zegt tegen een kind: "Je vindt het wat lastig om te samenspelen
merk ik. Thuis heb je alles voor jezelf, maar hier spelen we samen". Zullen we afspreken dat je het
popje nu aan X geeft"? Het kind leert hier delen, rekening te houden met en te wachten.
Op de gele groep zijn 2 kinderen aan het spelen in het speelhuisje. De beroepskracht stimuleert
het onderlinge contact tussen de kinderen. Ze gaat erbij zitten, speelt actief mee. Zegt: "Ga jij je
verstoppen voor X? Maak je even plaats voor Y, dan kan ze ook naar boven". Als er een kindje naar
beneden wil glijden zegt de beroepskrach tegen het kind: "Even wachten, want X zit nog onderaan
de glijbaan. Als je nu glijdt bots je tegen haar op en dat doet zeer". Bovenstaande voorbeelden
stimuleren de sociale competentie.
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Overdracht van normen en waarden
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.
Er is respectvol contact.
Er wordt uitleg en instructie gegeven aan een kind als het even niet van de glijbaan mag op de
peutergroep. "Er liggen nu kinderen te slapen, we gaan rustig spelen op de groep. Als de kinderen
weer wakker zijn gaat de glijbaan weer open".
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en
dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Voorschoolse educatie
KDV Poko Loko biedt voorschoolse educatie (VE). Hierbij wordt het VE programma Peuterplein
gebruikt. Voor deze methode is gekozen omdat dit naadloos aansluit op de met hodes van de
basisscholen in Zuidbroek. Uit het onderzoek is gebleken dat 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.
Uit het onderzoek is gebleken dat er op 04-10-2021 een beroepskracht op de peutergroep is
ingezet zonder geschikt VE certificaat. De beroepskracht en houder waren in de veronderstelling
dat het behaalde VE certificaat van de betreffende beroepskracht voldeed aan de eisen van de
kinderopvang. Het certificaat blijkt bij navraag aan de opleiding echter alleen te voldoen aan
ondersteuning van leerkrachten groep 1 en groep 2 van het basisonderwijs en niet in de
kinderopvang.
De houder heeft de beroepskracht aangemeld bij een VVE training die in januari 2022 zal gaan
starten. De houder heeft aangegeven de betreffende beroepskracht niet meer in te zetten op de
VVE groep totdat diegene in het bezit is van een geldig VVE certificaat.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een document waaruit blijkt dat zij ten minste niveau 3F
beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is beoordeeld. De houder van het kindercentrum heeft
in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op VE beschreven én de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod
van activiteiten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de ontwikkeling van het
jonge kind wordt gestimuleerd en wordt gevolgd zodat een zorgvuldige overgang kan plaatsvinden
van voor- naar vroegschoolse educatie. Hiernaast heeft de houder de wijze waarop de ouders
worden betrokken beschreven en hoe de inrichting van de ruimte en het gebruik van materialen
bijdraagt aan het aanbod voorschoolse educatie.
Tot slot is het opleidingsplan beoordeeld. De houder 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. Dit geldt ook voor de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan.
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Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit z ijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang )

Gebruikte bronnen













Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Website (https://www.poko-loko.nl/)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Personeelsrooster (week 39 en 40)
Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2021)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2021)
2021 subsidie aanvraag peuteropvang
groepsplannen blauw, oranje herfst 2021
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat alle beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers
en structureel aanwezigen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken
over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen
Uit onderzoek is gebleken dat een invalkracht een diploma volledig bevoegd onderwijzer en
jeugdwelzijnswerk heeft behaald. Voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang
kwalificeren beide diploma's uitsluitend in combinatie met aanvullend bewijs. De invalkracht heeft
geen aanvullend bewijs.
Hiermee voldoet de houder niet volledig aan de volgende voorwaarde: Beroepskrachten beschikken
over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Er is geen herstelaanbod gegeven, de houder kan de tekortkoming niet ongedaan maken. Het
jaarlijks onderzoek is gestart op 04-10-2021. De invalkracht is eind oktober 2021 uit dienst
getreden. Hiermee is wel de tekortkoming opgelost.
De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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)
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is g ebleken dat er voldoende
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).
Tevens is gebleken dat het kindercentrum de drie -uursregeling op de juiste wijze inzet, zoals
omschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden:
Citaat pedagogisch beleidsplan:
Indien een pedagogisch medewerker vanwege het kleine aantal kinderen alleen op de groep staat,
is een collega van een andere groep in de ruimte ernaast aanwezig. Is e en pedagogisch
medewerker de enige begeleider in een gebouw, dan zorgen dat er een kantoor- of een facilitair
medewerker of een stagiaire aanwezig is voor het geval dat er calamiteiten optreden. Deze
persoon zal een pedagogisch medewerker per telefoon kunnen bereiken die er binnen enkele
minuten is.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie:
-

Babygroep 1: maximaal 12 kinderen van 0 tot 2, waarvan maximaal 8 baby’s van 0 jaar.
Babygroep 2: maximaal 16 kinderen van 0 tot 2, waarvan maximaal 8 baby’s van 0 jaar.
Dreumesgroep: maximaal 16 kinderen van 2 tot 3 jaar.
Peutergroep: maximaal 16 kinderen van 3 tot 4 jaar.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn
toegewezen.
Uit de aangeleverde personeelsroosters en presentielijs ten is gebleken dat aan een kind in de
leeftijd tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag
ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind.
Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat aan kinderen vanaf
één jaar ten hoogste drie vaste beroepskrachten worden toegewezen. Dit geldt ook voor kinderen
in de leeftijd tot één jaar indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer
beroepskrachten tegelijkertijd wordt gewerkt.
Uit het onderzoek is gebleken dat een kind gedurende de week van ten hoogste twee verschillende
stamgroepruimtes gebruik maakt.
Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens
beroepskracht van het kind, bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is
het aanspreekpunt voor ouders.
Gebruikte bronnen



Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Personenregister Kinderopvang
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Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 39 en 40)
Personeelsrooster (week 39 en 40)
Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2021)
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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 e en 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 geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang )
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.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie )
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De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 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 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 Beslu it
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 )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt ja arlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie )
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is geve stigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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)
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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

: kindercentrum Poko Loko

Website

: http://www.poko-loko.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000081425449

Aantal kindplaatsen

: 60

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

: kindercentrum Poko Loko B.V.

Adres houder

: De Vennen 2

Postcode en plaats

: 9636 HE Zuidbroek

KvK nummer

: 81425449

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Groningen

Adres

: Postbus 584

Postcode en plaats

: 9700 AN Groningen

Telefoonnummer

: 050-3674325

Onderzoek uitgevoerd door

: S. Hendriks

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Midden-Groningen

Adres

: Postbus 75

Postcode en plaats

: 9600 AB Hoogezand
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Planning
Datum inspectie

: 04-10-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 03-11-2021

Zienswijze houder

: 11-11-2021

Vaststelling inspectierapport

: 11-11-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-11-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-11-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 06-12-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze houder kindercentrum 11-11-2021
De tekst die de inspecteur bij haar rapport aan ons gaf “Het advies richting de gemeente vanuit mij
is niet handhaven. Dit omdat ik heb gezien dat jullie een prachtig kindcentrum hebben, zeer
positief ben over de pedagogische praktijk, goede sfeer en jullie je best doen om dat net dat beetje
extra doen”, zien we als groot compliment, het is gezien en we zullen ons best te blijven doen om
net dat beetje extra te bieden. Dank voor de lovende woorden en ik ben trots op mijn team. We
zullen geen aannames meer doen wat betreft kennis/kunde die wij toekennen aan behaalde
diploma’s plus werkervaring, dat is de les die we leren uit de inspectie van dit jaar.
Hartelijke groet, Welmoet Ferguson
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