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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

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

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek 

 Locatiebezoek 

 Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

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

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

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

 

Beschouwing 

De beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Kinderopvang De Giraffe is gevestigd aan de Koningin Beatrixlaan 21 te Vroomshoop en maakt 

gebruik van twee groepsruimten. 

Het Landelijk Register Kinderopvang laat zien dat er maximaal tweeëndertig kinderen kunnen 

worden opgevangen. De kinderen zijn in de leeftijd van twee tot vier jaar (peuteropvang). In beide 

peutergroepen wordt VE aangeboden. 

 

De openingsdagen zijn maandag en dinsdag van 08.30 uur tot 13.30 uur en woensdag tot en met 

vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 10-07-2019, incidenteel onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 29-11-2019, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het 

pedagogisch beleidsplan en de verklaringen omtrent het gedrag. 

 12-03-2020, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven. 

 30-03-2020, incidenteel onderzoek. Er bestaat geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen van zestien naar tweeëndertig. 

 24-08-2020, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

 08-07-2021, jaarlijks onderzoek. Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste 

voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 
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Het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd op donderdagochtend 27-10-2022, laat zien dat er na 

herstelaanbod, wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk; 

 voorschoolse educatie; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleid opgesteld. De houder draagt er zorg voor dat in de 

dagopvang conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. De beroepskrachten kunnen tijdens 

het interview vertellen hoe het beleid zich vertaalt naar de praktijksituatie. Het beleidsplan is voor 

de beroepskrachten op locatie in te zien.  

 

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

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang. 

Ook staat in het beleid beschreven hoe de ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en 

gestimuleerd en hoe daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de 

buitenschoolse opvang wordt gestreefd. Indien er bijzonderheden in de ontwikkeling worden 

gesignaleerd, beschrijft het beleid hoe er doorverwezen wordt naar passende instanties.    

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Pedagogische praktijk 

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties die 

tussen 09.30 uur en 10.20 uur hebben plaatsgevonden op donderdag 27 oktober 2022 tijdens het 

vrij spelen. 

 

Kinderen hebben op hun opvangdag altijd vaste vertrouwde andere kinderen in de groep. Ook is er 

sprake van maximaal drie vaste beroepskrachten die de groep begeleiden.  

 

Groep Simba 

De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Dit blijkt onder andere uit 

het volgende voorbeeld: De beroepskracht toont interesse in het spel van de kinderen. Twee 

kinderen bouwen samen een toren en de beroepskracht complimenteert de kinderen hiermee. 

Vervolgens helpt hij de kinderen door het bouwwerk vast te houden. De kinderen kunnen de toren 

nu nog hoger bouwen. Als de toren uiteindelijk omvalt hebben de kinderen hier veel lol om. Het 

welbevinden van de kinderen in de groep is redelijk tot goed. 

 

Groep Nala 

De kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel en schakelen de beroepskrachten in als zij hulp 

of steun nodig hebben. Enkele kinderen zijn aan het kleien aan tafel. De beroepskracht 

ondersteunt, draagt ideeën aan en helpt de kinderen door te vragen wat zij graag willen.  
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De beroepskracht en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. Zo vertelt een kind bijvoorbeeld wat 

zij graag wil vragen aan Sinterklaas. De beroepskracht reageert hierop door te vragen of haar 

moeder al een brief naar de Sint heeft geschreven.  

De beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud van wat het kind vertelt. Zo is een kind bijvoorbeeld voor 

de beroepskracht iets aan het koken van klei. De beroepskracht proeft dit en reageert enthousiast. 

Een ander kind is zich aan het verkleden in de aangrenzende ruimte. Ook hier heeft de 

beroepskracht aandacht voor. Zij reageert belangstellend waardoor het kind tegen de 

beroepskracht praat.  

Zij houdt contact met de rest van de groep zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind 

hieronder lijdt.  

 

Er heerst een aangename sfeer in de groepen. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen.  

Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskrachten 

vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij ze lf pakken. 

De kinderen kennen de afspraken hierover.  

 

Conclusie 

Op de dag van het onderzoek is er voldaan aan de voorwaarden die gelden binnen het domein 

pedagogische praktijk. 

Voorschoolse educatie 

Kinderopvang de Giraffe is een locatie waar voorschoolse educatie (VE) wordt aangeboden. Er zijn 

twee peutergroepen, te weten Simba en Nala. In beide groepen biedt de houder voorschoolse 

educatie aan.   

 

Kinderen met een VE-indicatie krijgen 16 uur VE aangeboden verdeeld over vier dagdelen. 

Op maandag en dinsdag is er opvang van 08.30- 13.30. Op de overige dagen is de opvang van 

08.30-11.30. Kinderen met een VE-indicatie zijn verplicht om opvang op de maandag en dinsdag af 

te nemen. De overige twee ochtenden mogen zij zelf kiezen.  

 

De houder gebruikt het programma Uk en Puk waarin op gestructureerde en samenhangende wijze 

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

emotionele ontwikkeling.    

 

De twee VE-peutergroepen bestaan uit maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

Op de dag van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op donderdag 27 oktober 2022, 

waren in stamgroep Nala vijf kinderen aanwezig waarvan één kind over een VVE-indicatie beschikt. 

Deze groep werd begeleid door één beroepskracht en één stagiaire. In stamgroep Simba waren 

vier kinderen aanwezig waarvan vier kinderen beschikken over een VVE-indicatie. Deze groep werd 

begeleid door één beroepskracht.   

   

De diploma’s, VVE-certificaten en 3F-certificaten van de tijdens de inspectie aanwezige 

beroepskrachten zijn opgevraagd en beoordeeld. 

De beroepskrachten beschikken naast een passende beroepskwalificatie ook over een VVE-

certificaat. Daarnaast beschikken de beroepskrachten over een 3F-certificaat, op de onderdelen 

mondelinge taalvaardigheid en lezen. Eén beroepskracht is nog in opleiding voor het VE- 

certificaat. Zij beschikt over een 3F certificaat en wordt alleen ingezet naast een beroepskracht met 

een geldig VE- certificaat.  
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Het VE-beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch beleidsplan van de peutergroep. De 

houder beschrijft in het beleidsplan (versie 01-01-2022) de volgende onderwerpen:    

 

 de voor het kindercentrum 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 he t 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; 

 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 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 wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie wordt bevorderd; 

 de wijze waarop de houder de uitvoering jaarlijks evalueert en het plan zo nodig aan de hand 

hiervan bijstelt. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake de voorschoolse educatie. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder zet voor deze locatie een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de 

kwaliteit van de voorschoolse educatie.   

 

De houder heeft in het document 'Scholingsplan Beatrixlaan 2022' en in het pedagogisch beleid 

beschreven hoe de inzet van de PBM VE wordt vormgegeven. De PBM VE wordt ingezet ten 

behoeve van de coaching van de beroepskrachten VE. De PBM VE vertaalt het VE-beleid van de 

organisatie naar de werkvloer en draagt er zorg voor dat de uitvoering van het werken met het VE 

programma wordt geoptimaliseerd. 

 

Voor het volgende is herstelaanbod geboden 

De houder heeft niet vastgelegd aan hoeveel doelgroep- peuters er op de locatie op 1 januari 2022 

voorschoolse educatie wordt geboden. De houder beschrijft dat de VE-coaching één keer per week 

op een ochtend plaatsvindt. 

De voorwaarde stelt dat de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker per kindercentrum een 

minimaal aantal uren per jaar bevat, dat jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan 

in het kindercentrum op 1 januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie aan aanbiedt, te 

vermenigvuldigen met tien uur. De uren berekening is, mede door het ontbreken van het aantal 

doelgroeppeuters, niet concreet weergegeven in het beleid.  
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Voortgang 

De houder heeft binnen de gestelde termijn het pedagogisch beleid aangepast. Hierin is nu 

opgenomen hoeveel doelgroep-peuters er vanaf 1 januari 2022 op deze locatie zijn. Verder 

beschrijft de houder hoe het minimum aantal uren per jaar wordt ingezet.  

 

De houder beschrijft in het beleid: '..Voor ons aan de Beatrixlaan geldt daarom dat wij per 1 

januari 2022 14 doelgroep peuters in de opvang hebben en wij daarom 140 uur (14x 10 uur) op 

jaarbasis moeten inzetten. 

Doordat wij onze coach 40 schoolweken per jaar 4 uur boventallig inzetten (4x 40uur = 160 uur) 

voldoen wij ruim aan de eis.' 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (mevrouw G. Hospers) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 1-1-2022) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie september 2022 en versie november 2022) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Personeel en groepen 
 

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

 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

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

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 gebruik van de voertaal. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op het moment van inspectie, donderdagochtend 27 oktober 2022, zijn bij KDV de Giraffe twee 

beroepskrachten werkzaam. Ook is er een nieuwe beroepskracht in dienst getreden sinds de 

laatste inspectie. Op deze locatie zijn tevens vier stagiaires werkzaam. De beroepskrachten en 

stagiaires zijn geregistreerd in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

De beroepsdiploma's van de nieuwe beroepskracht en van de beroepskrachten die op het moment 

van inspectie werkzaam waren, zijn opgevraagd en beoordeeld. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

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

stagiaires 

Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 

1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 

Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 

 

Op de dag van de inspectie, donderdagochtend 27-10-2022, was de beroepskracht-kindratio als 

volgt: 

 

 

 Groep   Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten   

 Nala  5  1 en 1 stagiaire  1 

 Simba  4  1  1 

 

   

Conclusie 
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Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde omtrent beroepskracht-kindratio. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op deze locatie worden maximaal 32 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar. De kinderen 

zijn verdeeld over twee stamgroepen. 

 

 

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal kinderen 

 Nala  2-4 jaar 16 

 Simba   2-4 jaar 16 

 

 

De kinderen worden opgevangen in hun eigen stamgroep. De groepen hebben ten hoogste drie 

vaste beroepskrachten, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de 

stamgroep van dat kind.   

 

Mentorschap 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is de houder en tevens beroepskracht van de 

kinderen en bespreekt de ontwikkeling van hen periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde inzake 'stabiliteit van de opvang' wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepruimtes op de beganegrond van het pand.  

 

De groepsruimte Nala heeft een oppervlakte van 84.9 m². 

En de groepsruimte van Simba heeft een oppervlakte van 72,6m². 

Beide groepsruimtes zijn voldoende groot voor de opvang van 16 kinderen.    

In beide groepsruimtes is voor de leeftijd passend (zit)meubilair aanwezig en is de inrichting 

geschikt voor peuters. Zo zijn er in beide groepsruimtes speelhoeken en zijn de spelmaterialen 

geschikt voor twee- en driejarigen. 

In de groepsruimtes zijn enkele materialen verouderd. De beroepskrachten vertellen tijdens het 

interview dat zij hier aandacht voor hebben en dat zij in overleg met de houder bezig zijn met de 

aanschaf van duurzame materialen. 

Tijdens het gesprek met de houder vertelt zij dat er voor beide groepen nieuwe zand-/watertafels 

en nieuwe keukentjes zijn aangeschaft. Ook is een verouderde kast weggegooid en is er een 

nieuwe kast besteld. Onderin liggen materialen voor de kinderen en bovenin is een afsluitbaar 

gedeelte voor de leidsters. 

 

In beide groepsruimtes is een keukenblok aanwezig. Aan de groepsruimtes grenzen de 

kindertoiletten. 

 

Buitenruimte 

Beide stamgroepen beschikken over een eigen aangrenzende en volledig omheinde 

buitenspeelruimte. In de buitenruimte is onder andere een zandbak, een klim- en klauter toestel en 

kunnen kinderen gebruik maken van fietsjes. Er is ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per 

aanwezig kind.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende de accommodatie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (mevrouw G. Hospers) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 
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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) 

 

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

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

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

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

kinderen zich bevinden: 

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

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

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

voelen; 

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

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

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

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

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

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

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

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

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

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

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

het aanbod van activiteiten. 

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

 

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

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

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

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

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

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

 

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

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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 beschrijft in het 

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

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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. 
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(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) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

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

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

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

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

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

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

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

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

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

voorschoolse educatie,  

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

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

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

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

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

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

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

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
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vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

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

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

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

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie  

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 
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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 gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(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) 

 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang de Giraffe 

Website : http://www.kinderopvangdegiraffe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026222957 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

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

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

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

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

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

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang De Giraffe Wingerd B.V. 

Adres houder : Ruurloseweg 29 

Postcode en plaats : 7271 RS Borculo 

KvK nummer : 56700261 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dijkgraaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Twenterand 

Adres : Postbus 67 

Postcode en plaats : 7670 AB VRIEZENVEEN 
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Planning 

Datum inspectie : 27-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2022 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
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