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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
(en de inspectiegeschiedenis) , volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten van het kindercentrum.
IKC Tamboerijn, onderdeel van de Kinderopvang Zonnekinderen, is gevestigd in een integraal
kindcentrum in Zevenaar, waarin ook een locatie voor buitenschoolse opvang van dezelfde houder
en een basisschool gevestigd is. Het KDV biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van
2-4. Er wordt voorschoolse educatie geboden.
Inspectiegeschiedenis:
Jaarlijks onderzoek 2017; geen tekortkomingen
Jaarlijks onderzoek 2018; tekortkoming binnen domein 'Veiligheid en gezondheid'.
Nader onderzoek 2018; tekortkoming binnen domein 'Veiligheid en gezondheid' opgeheven.
Jaarlijks onderzoek 2019; tekortkoming binnen domein Veiligheid en gezondheid
Nader onderzoek 2019; tekortkoming opgeheven.
Bevindingen 2020
Het onderzoek heeft in een prettige sfeer plaatsgevonden.
Er is een actieve oudercommissie op deze locatie. De oudercommissie is georganiseerd binnen IKC
raad van het IKC en is samengesteld uit 3 ouders van de kinderopvang en 3 ouders vanuit het
basisonderwijs en leerkrachten. Een mandaat voor een aantal adviesvragen naar de centrale
oudercommissie is vastgelegd via het reglement.
Er is een zeer actieve samenwerking tussen de basisschool, met name de kleutergroepen en de
peutergroep. Een aantal kinderen speelt bij de start van de ochtend in de gymzaal van de school
met kleuters.
In de voorschoolse educatie VE wordt momenteel niet aan alle voorwaarden voldaan.
Zie voor een nadere toelichting het rapport
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat men bij KDV de Tamboerijn niet aan alle getoetste voorwaarden
van de Wet kinderopvang voldoet.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

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
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Werk."..."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: het werken met
programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, het stimuleren van de ontwikkeling van
het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling, het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het
aanbod van voorschoolse educatie, het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen, en 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)
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang.
Verantwoorde kinderopvang betekent: Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de
persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij
onderwerpen zoals de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het
mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het
locatiegebonden beleid. Het locatiegebonden beleid van
IKC de Tamboerijn (factsheet) geeft samen met het algemeen pedagogisch beleidsplan een
beschrijving van onder andere:

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

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.

de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.

de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid

In de factsheet van de locatie is de werkwijze en de groepsgrootte opgenomen. En wordt de
samenwerking van de groep met de basisschool beschreven.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden.
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Pedagogische praktijk
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie een interview met een beroepskracht onderzocht.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):

op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen;

kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving;

kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;

kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit
veldinstrument worden cursief weergegeven.
Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee (drie of vier) basisdoelen
worden middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven.
Feiten
De observatie vond plaats tijdens de kring en tijdens het buitenspelen waarbij de kleuters van de
basisschool en de kinderen van het kinderdagverblijf samen buiten spelen.
Voorbeelden in de praktijk:


Welbevinden
(0-4)Het welbevinden van de kinderen is
redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De meeste
kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap,
plezier en trots.
In de praktijk
De kinderen spelen samen met de kleuters buiten op het buitenterrein. De kinderen zijn aktief aan
het spelen op diverse plekken.
Kleuters van de basisschool graven er een groot gat in de zandbak. Een jongetje staat er stil
ernaast en kijkt. De beroepskracht ziet het en komt naar het kind toe. "Wil je in de zandbak?. Het
kind knikt ja. 'Het is druk in de zandbak. Zullen we eerst iets anders te spelen zoeken en dan zo
weer eens kijken in de zandbak, de kleuters gaan zo naar binnen'. 'Ga ik kijken of er misschien een
fietsje is voor je?'
'Kijk eens, een fiets' Het kind klimt op de fiets en rijd een rondje, met een brede lach.


Dagprogramma
(0-4)De beroepskrachten hebben een
herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij ruimte gemaakt kan worden voor
nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten.
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In de praktijk.
De kinderen zitten in een kring. De beroepskracht vraagt aan de kinderen. 'Wat hebben we gedaan
vandaag? Ja, we hebben eerst gespeeld. En toen? Een kind roept; "opruimen". "Ja goed zo, daarna
hebben we opgeruimd, en dat hebben jullie goed gedaan samen.
En nu zitten we in de kring. Wat gaan we na de kring doen? De beroepskrachten benoemen de
vaste onderdelen en laat de kinderen het ook verwoorden.


Eenduidig handelen
(0-4)Beroepskrachten hanteren de
afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij
rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van
individuele kinderen.
In de praktijk.
De beroepskrachten hebben allerlei buitenspeelgoed uitgepakt.
Een kind is beetje huilerig, er komt allerlei buitenspeelgoed naar buiten maar het kind wil dit niet,
hij huilt. De beroepskracht vraagt terwijl ze door de knieën gaat. "K Wat wil je dan?" Het kind wijst
de berging in. De beroepskracht pakt het kind op en laat het het gewenste speelgoed aanwijzen.
De beroepskracht pakt het kind op, het is meteen stil. "Wil je deze?' Het kind schud zijn hoofd.
'K, wil je deze auto, ja, je kan het nog niet goed zeggen?' "Kijk eens alsjeblieft'. Het kind pakt de
auto en gaat er mee spelen.
Conclusie
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch
beleidsplan.
Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden.

Voorschoolse educatie
Programma
Kinderopvang Zonnekinderen-IKC de Tamboerijn werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut
erkend Voorschoolse Educatie programma Startblokken.
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat er activiteiten worden
aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Er is onder
andere gezien dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd
wordt op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De
toezichthouder kon de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk herkennen
conform het Pedagogisch Beleidsplan.
Ontwikkeling volgen
Vanaf 2014 werkt Kinderopvang Zonnekinderen op al haar kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
met KIJK. Dit is een systeem voor het observeren en volgen van kinderen in hun ontwikkeling. Uit
het interview met de beroepskrachten blijkt dat ze het programma kennen en gebruiken.
Ouderbetrokkenheid
De beroepskrachten spreken de ouders aan tijdens het brengen en halen van de kinderen. De
ouders mogen niet op de groep komen momenteel door de maatregelen rondom corona. Daarom
worden meer gesprekken telefonisch gevoerd.
Ook worden gesprekken met ouders gevoerd waarbij bijvoorbeeld besproken hoe ze de
ontwikkeling met lezen kunnen ondersteunen. Ouders worden op de hoogte gehouden via het
ouderportaal. Hier vinden ze ook het thema van de activiteiten op het IKC.
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Praktijk en inrichting
Het is in de praktijk zichtbaar dat kinderen de rituelen kennen. Er wordt gewerkt met
dagritmekaarten en met thema's. Op het moment van het onderzoek is het thema Post. Dit is terug
te zien in de inrichting van de groepsruimte en de door de kinderen gemaakte werkjes.
Aanbod tien uur
De kinderen met een VVE-indicatie krijgen minimaal 10 uur per week activiteiten aangeboden in
het kader van de VVE. Zij komen 4 dagdelen naar de peuteropvang.
Per acht aanwezige kinderen is ten minste een beroepskracht aanwezig.
In totaal worden er maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen bij de peuteropvanggroep.
Ten tijde van de inspectie zijn er in totaal 12 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten aanwezig.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld: 'Opleidingsplan Kinderopvang Zonnekinderen
2019-2020. Hierin is opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op het gebied
van voorschoolse educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de wijze van
evalueren is.
Kwalificatie
Eisen aan de beroepskrachten.
Vier beroepskrachten voldoen aan de volgende twee eisen:

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

Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Twee beroepskrachten voldoen aan de volgende derde eis;

Men is in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie.
Een derde beroepskracht heeft geen VE certificaat. De beroepskracht is bezig met de opleiding
Startblokken en rond deze af in het najaar van 2020.
Een vierde beroepskracht heeft geen het VVE certificaat. Ze start in september 2020 met de
opleiding Startblokken.
Deze twee beroepskrachten kunnen samen werken met een beroepskracht die een getuigschrift VE
bezit op de groep. Dan wordt aan de voorwaarden voldaan. Op IKC de Tamboerijn werkt volgens
het rooster een beroepskracht zonder VE op dagdelen alleen op de groep zonder begeleidende
beroepskracht met VE.
De houder geeft aan dat gekozen is voor pedagogische kwaliteit en stabiliteit. En momenteel door
de omstandigheden niet aan alle voorwaarden van kwalificatie VE kunnen voldoen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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
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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 )

Gebruikte bronnen














Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer J. Boonman, directeur IKC)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Landelijk Register Kinderopvang
Website (www.zonnekinderen.nl)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Presentielijsten (week 26)
Personeelsrooster (week 26)
Pedagogisch beleidsplan (2020-v1)
Pedagogisch werkplan ( IKC Het Tamboerijn Factsheet 2020)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (Zonnekinderen, IKC De Tamboerijn 26 juni 2020)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 stamgroep 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 vier beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
Zij zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het Personenregister Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Opleidingseisen
Van vier beroepskrachten is het diploma ingezien. Zij beschikken over een passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De pedagogische beleidsmedewerkers beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in
de cao Kinderopvang en Sociaal Werk.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en
beroepskrachten op 25 juni 2020 . Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van
week 27 ingezien.
Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor
het aantal aanwezige kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens over 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond
hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid
beoordeeld, gesplitst in uren voor beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. Uit de
urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan:

De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.

De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor
beroepskrachten en ouders.

De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren.

Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
Uit gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een
pedagogisch beleidsmedewerker in 2019.
Voorbeelden uit de praktijk;

casus gedrag kinderen besproken met coach

taalgericht; aanpak taal besproken met coach
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kinderen zitten in één stamgroep van maximaal 16 kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen











Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer J. Boonman, direkteur IKC)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Website (www.zonnekinderen.nl)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 26)
Personeelsrooster (week 26)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (maart 2020 Zonnekinderen)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (maart 2020)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Voorschoolse educatie
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
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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 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 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)
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De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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 EUberoepskwalificaties, 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)
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
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.
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(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum 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)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: IKC de Tamboerijn

Website

: http://www.zonnekinderen.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000038349965

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

: Zonnekinderen

Adres houder

: Postbus 201

Postcode en plaats

: 6900 AE ZEVENAAR

Website

: www.zonnekinderen.nl

KvK nummer

: 09127903

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ ARNHEM

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Ine Horstink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Zevenaar

Adres

: Postbus 10

Postcode en plaats

: 6900 AA Zevenaar
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Planning
Datum inspectie

: 25-06-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 09-07-2020

Zienswijze houder

: 16-07-2020

Vaststelling inspectierapport

: 17-07-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-07-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-07-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 24-07-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze bij inspectierapport IKC de Tamboerijn – KDV (inspectiebezoek d.d. 25 juni
2020)
Op 25 juni 2020 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op het KDV van IKC
de Tamboerijn te Zevenaar. Het bezoek is op prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in het
beeld dat de toezichthouder schetst.
Ten aanzien van de inzet van VVE-gekwalificeerd personeel willen wij aangeven dat wij onze
uiterste best doen om beroepskrachten tijdig (bij) te scholen. In de afgelopen twee jaren is hier
enorm op geïnvesteerd en wij hebben middels een interne opleiding Startblokken (VVE methode)
het merendeel van ons personeel geschoold. Ook maken wij dankbaar gebruik van de
scholingsmogelijkheden die de gemeente Zevenaar biedt.
Om het opleidingstraject zorgvuldig te doorlopen en ruimte te bieden voor coaching op de
werkplek, reflectie en inbedding in het handelen, is een minimale tijdsperiode van 1 tot 1,5 jaar
nodig. Beroepskrachten in opleiding worden meerdere malen door de trainer bezocht,
geobserveerd en ondersteund op hun werkplek. De trainer betrekt het hele team hierbij en richt
zich op de kwaliteit van uitvoering van VVE op hele groep. Ook de pedagogische coaching kan
worden ingezet om VVE te versterken. VIB ervaren wij als een krachtig middel dat hierbij breed
wordt ingezet.
Door personeelsmutaties ontkomen we er nooit helemaal aan dat nieuw personeel nog geschoold
moet worden. Helaas voldoen bv. recent gediplomeerde beroepskrachten nog steeds niet aan de
VVE-eis.
Beroepskrachten die de opleiding Startblokken volgen worden in principe ingezet naast een ervaren
beroepskracht. Bij inspectie is geconstateerd dat een beroepskracht in opleiding voor Startblokken,
behalve naast een ervaren kracht, ook alleen is ingezet op de peutergroep. Wij betreuren dit en
stellen alles in het werk om het rooster zo vorm te geven dat dit niet voorkomt.
Bij het roosteren worden meerdere belangen afgewogen en ook op andere aspecten gelden eisen
(veiligheid, stabiliteit, JUS systematiek, CAO/Arbo). Dit zorgt een enkele keer voor ongewenste en
lastige keuzes waarbij we niet alle belangen kunnen dienen. Dergelijke afwegingen maken wij
zorgvuldig en met oog voor specifieke omstandigheden (bv hoe vergevorderd is de beroepskracht
in haar opleiding, hoeveel VVE kinderen zijn er).
Wij zijn van mening dat ons VVE-aanbod kwalitatief voldoende gewaarborgd is. Er zijn voldoende
ervaren VVE gekwalificeerde beroepskrachten die verantwoordelijk zijn voor het programma. Ook
is de methode volledig verankerd in onze standaard werkwijze en in de dagstructuur. Hierdoor is
de uitvoering van VVE activiteiten door een beroepskracht in opleiding, ook als zij incidenteel alleen
op de groep staat, niet persé onvoldoende.
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