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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
  
Het betreft een incidenteel onderzoek i.v.m. wijziging houder 

KDV de Wilgenhof gevestigd, Banninkstraat 48 te Hengelo GLD wordt per 1-1-2019 overgenomen 
door Kinderopvang Juut en Co. Houder gaat opvang aanbieden aan maximaal 10 kinderen in een 
verticale groep, daarnaast wordt er ook VE aangeboden. Opvang vindt vooralsnog plaats van 

maandag t/m donderdag. 
  
Het aantal kindplaatsen (10) aanpassen in het LRK i.p.v. 16 kindplaatsen zoals deze nu is 
geregistreerd. Daarnaast naamswijziging en correspondentieadres aanpassen. Wat betreft PRK-

VOG-verificatie zal moeten blijken of deze na doorvoeren houderwijziging op orde is. Op dit 
moment geeft dit een foutmelding aan. Verder is er een tekortkoming op het item voorschoolse 
educatie geconstateerd, zie hiervoor toelichting rapport. 
  
Op basis van documentenonderzoek, een bezoek aan de locatie en het interview met de houder 
wordt geconcludeerd dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake zal zijn van 
verantwoorde kinderopvang conform nieuwe wet- en regelgeving. 

  
Per 1-1-2019 kan er een houderwijziging plaatsvinden en de locatie verder voortgezet worden als 
onderdeel van Kinderopvang Juut en Co. 
  
  
Advies aan College van B&W 

 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Voorafgaand aan het bezoek op locatie heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden. Hieruit 
blijkt dat de organisatie de noodzakelijke documenten heeft aangeleverd. 

  
  
Wijzigingen 
 
Er is sprake van een wijziging van houder; deze locatie wordt per 1-1-2019 overgenomen door 
Kinderopvang Juut en Co. 

 

 
Administratie 
 
De houder draagt zorg voor een adequate administratie: 
• De houder heeft aangegeven schriftelijke overeenkomsten te hanteren tussen de houder en de 

ouder. 

• De houder heeft voor het onderzoek de benodigde gegevens opgestuurd, zoals een overzicht 
van alle bij de organisatie werkzame beroepskrachten en een map met alle documentatie 
betreffende verklaringen omtrent gedrag, diploma's en EHBO-certificaten. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Personen Register Kinderopvang 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Pedagogisch werkplan 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:  
• waarborging emotionele veiligheid; 
• ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
• ontwikkeling van sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
  
Hieronder volgen de bevindingen van dit pedagogisch beleidsplan. Of het pedagogisch beleidsplan 
in de praktijk wordt uitgevoerd, komt niet ter sprake. Tijdens deze inspectie is er immers nog geen 

sprake van opvang. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de 
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat 

een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument. Om een helder 
beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Houder heeft een pedagogisch werkplan opgesteld voor Kinderopvang Juut en Co. Hierin zijn de 
nieuwe voorschriften, geldend vanaf januari 2018 opgenomen:  
• beschrijving van de aspecten van verantwoorde dagopvang; 
• mentorschap; 

• signaleren bijzonderheden in de ontwikkeling en problemen bij kinderen en het eventueel 
doorverwijzen van ouders naar passende instanties; 

• afwijkende inzet beroepskrachten; 
• Beschrijving van taken van stagiaires; 
• Invulling VE. 
  

 

Voorschoolse educatie 
 
Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 

beroepskrachten, het opleidingsplan en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt. 
Houder maakt gebruik van de VE-module Startblokken, dit programma is ontwikkelingsgericht. 
Doelen worden geïntegreerd binnen (spel)activiteiten en het dagelijks programma. 
  
Per 1-7-2018 zijn de eisen aangescherpt betreffende VE. De houder beschrijft in het pedagogisch 
beleidsplan, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, en 20, tweede lid, van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen op een zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze: 

  
• de voor het kindercentrum of de peuterspeelzaal kenmerkende visie op de voorschoolse 

educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 
• de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
• de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 
• de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen, het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd 
en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie; 



 

6 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 05-11-2018 
De Wilgenhof te Hengelo (Gld) 

 
• 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; 

• de houder evalueert jaarlijks het beleidsplan wat de onderwerpen betreft, genoemd in het 

eerste lid, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
  
KDV de Wilgenhof Juut en Co werkt volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode 
Startblokken. 
  
Bevindingen  
Houder heeft een beleidsplan waarin VE is opgenomen en daarnaast concreet en toetsbaar de 

werkwijze beschreven waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het 
bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Beoordeling 
praktijk vindt plaats tijdens eerstvolgende inspectie. 
  
Kwalificatie VE-certificering 
Tot 1-8-2018 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten 

minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. Vanaf 1-8-2018. 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 
vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een 
zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.  
  
Houder maakt gebruik van de module Startblokken, beide beroepskrachten die worden ingezet op 
de VE-groep zijn niet in het bezit van een module Startblokken. Beroepskrachten zijn gestart met 
scholing en zullen deze afronden in mei 2019. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 [Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, 

vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   

OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie 
in de beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met 
betrekking tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de 

kennis en vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Pedagogisch werkplan 
• VVE-certificaten 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, zoals het in bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag en een diploma passend binnen de kinderopvang. In dit domein wordt toegelicht of aan de 
eisen hieromtrent wordt voldaan. 
  

Het beleid met betrekking tot opvang in de groep wordt tijdens het eerstvolgende bezoek 
beoordeeld. 
  
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten die worden ingezet voldoen aan de 
voorwaarden. Ook zijn ze aangemeld en gekoppeld in het PRK. 
  
Daarnaast wat betreft het Overheidsportaal voldoet het resultaat VOG-verificatie niet van houder, 

deze is niet op orde conform gegevens. Systeem geeft aan verificatie van een andere houder! 
Houder is hiervan op de hoogte, waarschijnlijk te maken met doorvoeren wijziging houder. Houder 
gaat hiermee aan de slag. 

  
VOG houder akkoord, deze is afgegeven 27 september 2018 met de volgende functieaspecten; 11, 
12, 13, 21, 22, 53, 71, 84 en 86 en deze voldoet. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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 en eisen aan de inzet van leerlingen 
 

Beroepskrachten die ingezet worden beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
De Nederlandse taal is de voertaal. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties (05-11-2018) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
De volgende nieuwe items (als gevolg van gewijzigde regelgeving per 01-01-2018) zijn 
beoordeeld:  

• De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt 
er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 

• De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 

conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. De 
bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 

  
N.B. Binnen dit inspectie-onderzoek is het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet inhoudelijk 

getoetst. Er wordt volstaan met een inschatting of de veiligheid en gezondheid van de kinderen in 
de praktijk is geborgd. 
  

  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Er is een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld door de houder. In de praktijk handelen de 
beroepskrachten volgens dit beleid en zijn op de hoogte. 
  
Er is tijdens de dagopvang een beroepskracht aanwezig die beschikt over een geldig EHBO-

certificaat. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 

signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het 
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. 
  
In de Wet kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
aangeduid als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel 
misbruik jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk 

vermoeden van een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de 
vertrouwensinspecteur. 
  
Houder heeft een protocol opgesteld. Invulling praktijk wordt tijdens een eerstvolgende 
inspectie meegenomen in de beoordeling. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• EHBO-certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie 
 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 

domein "ruimte en inrichting". 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Opvang wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in een verticale stamgroep met 

maximaal 10 kinderen. Uit de aangeleverde 40 m2 binnenspeelruimte blijkt dat er voldoende 
ruimte beschikbaar is. Daarnaast beschikt men ook over voldoende buitenspeelruimte. Er wordt 
opnieuw gekeken naar gebruik en inrichting buitenspeelruimte.  
 

Afzonderlijke slaapruimte 
Locatie heeft 4 bedjes voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Plattegrond 
• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en 2 onder a tot en met e Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 
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Voorschoolse educatie 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 

De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze: 
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten, 
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd, 
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen, 
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en 

f. 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 

hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 

- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Wilgenhof 

Website : http://www.dewilgenhofhengelo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000011115890 
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 : VOF Lijftogt Van Dijk 
Adres houder : Banninkstraat 48 

Postcode en plaats : 7255 KE Hengelo (Gld) 
KvK nummer : 54620716 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bronckhorst 

Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 08-11-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 14-11-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


