
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inspectierapport 
Hummelhörn (KDV) 

A.G. Bellstraat 14 
9989AT Warffum 

Registratienummer 976412858 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Toezichthouder:   GGD Groningen 

In opdracht van gemeente:  Het Hogeland 
Datum inspectie:    10-02-2020 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 31-03-2020 

 



 

2 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 10-02-2020 

Hummelhörn te Warffum 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................... 2 

HET ONDERZOEK ....................................................................................................................... 3 

ONDERZOEKSOPZET ....................................................................................................................... 3 

BESCHOUWING ............................................................................................................................. 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W....................................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ............................................................................................. 4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .................................................................................................................. 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ................................................................................................................. 6 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ............................................................................ 9 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .................................................................................................................. 9 

PERSONEEL EN GROEPEN ............................................................................................................... 11 

GEGEVENS VOORZIENING ...................................................................................................... 15 

OPVANGGEGEVENS ...................................................................................................................... 15 

GEGEVENS HOUDER ..................................................................................................................... 15 

GEGEVENS TOEZICHT .............................................................................................................. 15 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD)............................................................................................... 15 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .......................................................................................... 15 

PLANNING ................................................................................................................................. 15 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM .............................................................. 16 



 

3 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 10-02-2020 

Hummelhörn te Warffum 

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 rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 

Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever 

geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. In dit 

inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 

Beschouwing 
Algemeen: 

KDV/Peuteropvang Hummelhörn is gevestigd in Warffum en valt onder de Stichting 
Peuterspeelzalen KindH. 

KDV/Peuteropvang Hummelhörn biedt opvang aan maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 - 4 
jaar. Binnen de KDV/Peuteropvang wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie 

geboden.  

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Piramide. 
 

Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 24-06-2019. 

Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
Bevindingen huidige inspectie: 

Op 10-02-2020 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. 
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 

 
 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
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 

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

draagt er zorg voor 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 Riksen-

Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005): 
- 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 
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- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen 
 

Ten tijde van de inspectie waren er 11 kinderen aanwezig met 2 pedagogisch medewerkers, 2 
vrijwilligsters en een stagiaire. 

 
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:   

 

Emotionele veiligheid. 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

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

voortgang en inhoud van het gesprek. 

“In de kring wordt voorgelezen over Dikkie Dik, de beroepskracht leest voor, laat tekeningen zien, 
gebruikt de pop van Dikkie Dik en stelt vragen aan de kinderen over wat er aan de hand is  met 

Dikkie Dik, hij is namelijk ziek en moet een pleister op zijn pootje, hij heeft zich pijn gedaan. 
De kinderen vertellen wat ze zien aan Dikkie Dik en vertellen over hun eigen ervaringen met ziek 

zijn. 
Tevens wordt aan de kinderen gevraagd of ze het aantal pootjes van Dikkie Dik kunnen tellen, of 

mensen ook pootjes hebben (benen) en hoeveel enz. enz. 

Spelenderwijs wordt er geoefend met het begrip ziek zijn, de begrippen groot-klein-kleiner en 
kleuren (formaat en kleur pleisters)". 

 
Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 
Dagprogramma; 

“Het dagdeelprogramma bestaat uit vrij spel (binnen of buiten) en gestructureerde activiteiten 
(o.a. kringgesprek, voorleesmoment, eten en drinken). De activiteiten zijn gevarieerd en passen in 

algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
"Alles staat in het teken van het aanleren en oefenen van begrippen en kleuren, het 

eet/drinkmoment wordt gebruikt voor het opnoemen van de kleuren van de bakjes en bekers. 

het vrije spel (puzzelen) voor het opnoemen wat voor afbeelding ze zien"  
 

Sociale competentie. 
De kinderen zijn deel van de groep. 

Leren samenspelen; 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, na de kring mogen 
de kinderen zelf beslissen met wat, waar en met wie ze willen spelen. 

De beroepskrachten moedigen interactie tussen de kinderen aan en verlenen ondersteuning indien 
noodzakelijk en/of gewenst. 

 
Overdracht van normen en waarden. 

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 

Voorbeeldfunctie; 
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 

omgang met andere kinderen, ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen en 
werken samen. 

 

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/Peuteropvang Hummelhorn biedt voorschoolse educatie. Voor de voorschoolse educatie wordt 
het programma Ik ben Bas en Pitamide gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende 

wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-

emotionele ontwikkeling. De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van 
ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur. 
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Beroepskrachten voorschoolse educatie zijn naast een bewijsstuk van een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk in het bezit 
van een bewijsstuk waaruit blijkt dat met gunstig gevolg scholing is afgerond gericht op het 

ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie. Hiernaast beheersen de beroepskrachten 
voorschoolse educatie aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

 
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. 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 beschrijft de houder de wijze 

waarop ouders worden betrokken en hoe de inrichting van de ruimte en het gebruik van materialen 
bijdraagt aan het aanbod 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. Dit geldt ook voor de 

aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (10-02-2020) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Presentielijsten (Ingezien op locatie) 

 Personeelsrooster (Ingezien op locatie) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 

 

Personeel en groepen 
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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag zijn steekproefsgewijs beoordeeld.  
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Alle ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers  beschikken 
over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en is gekoppeld aan de houder.   
  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 

Opleidingseisen 

De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle ten tijde van de inspectie aanwezige 

beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
 

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

stagiaires 

Uit de personeelsroosters en de presentielijsten, ingezien op locatie, is gebleken dat er voldoende 

beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 

Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 
 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in het 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 moeten 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. De houder heeft in de urenverdeling duidelijk het onderscheid gemaakt tussen 

de ureninzet beleidsvoornemens en de ureninzet coaching per locatie. 
 

Er is aan de hand van het aangeleverde lijstwerk beoordeeld of alle bij de houder werkzame 
beroepskrachten in 2019 coaching van de pedagogisch beleidsmedewerker hebben ontvangen. 

  

Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen in 2020 ook coaching heeft gekregen 
kan pas worden beoordeeld tijdens de inspectie van 2021. De houder heeft hiervoor heel 2020 de 

tijd. 
 

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

De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen / basisgroepen: 

 
- De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar. 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep/ 
basisgroep het kind behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep/ basisgroep zijn toegewezen. 
 

 

 
Aan kinderen vanaf één jaar worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten 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. 

 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor, tevens beroepskracht van het kind, 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is het aanspreekpunt voor 

ouders. 
 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) (10-02-2020) 

 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (Ingezien op locatie) 

 Personeelsrooster (Ingezien op locatie) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a 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 s tructuur 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 kwalite it voorschoolse 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 
 

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

educatie) 

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

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

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

educatie) 

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

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

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

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 

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 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) 

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) 

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 

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) 
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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) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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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) 

 

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 he t besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 

op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 

Regeling Wet kinderopvang) 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 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 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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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Hummelhörn 
Vestigingsnummer KvK : 000023188340 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de  

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

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond 

Adres houder : Maarweg 6 
Postcode en plaats : 9981KZ Uithuizen 

Website : www.peuterspeelzaleneemsmond.nl 
KvK nummer : 02085992 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  H. Woltman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Het Hogeland 

Adres : Postbus 26 
Postcode en plaats : 9980AA Uithuizen 

 

Planning 
Datum inspectie : 10-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 30-03-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 21-04-2020 
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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. 
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