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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. 
Op 27-01-2020 heeft GGD Drenthe een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Doomijn 
Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeenge. Dit jaarlijks onderzoek is gedaan op basis van risicogestuurd 

toezicht. Met risicogestuurd toezicht is meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang 
mogelijk. Het onderzoek is vooral gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Daarnaast is er 
aandacht voor nieuwe wetgeving of punten die eerder niet in orde waren. 
 

Beschouwing 
 
Beschouwing  
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Dit jaarlijks onderzoek is in overleg met de gemeente eerder in het jaar uitgevoerd als gevolg van 

bij de toezichthouder binnengekomen signalen. 
De conclusie na de inspectie is dat er geen enkel punt is geconstateerd wat de signalen 
onderschrijft. 
Een nadere beschrijving hiervan is terug te lezen in de toelichting verderop in het rapport. 
 
Algemene kenmerken  
Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeenge is een vestiging van Doomijn. 

De peuterspeelzaal heeft één stamgroepruimte waarin maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 
jaar tegelijkertijd worden opgevangen. De peuterspeelzaal is vier ochtenden per week geopend.  
 
Het pand wordt gedeeld met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van dezelfde 
organisatie. 
Ze werken veel samen, zo worden bijvoorbeeld de thema's, van de methode Piramide, op elkaar 
afgestemd. 

 
Onderzoeksgeschiedenis 

2017 september, onderzoek voor registratie vanwege de omzetting van PSZ naar KDV. 
2017 november, onderzoek na aanvangsdatum. Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de 
voorwaarden. 
2018 juli, jaarlijks onderzoek. Aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

2019 juni, jaarlijks onderzoek. Aan alle voorwaarden wordt voldaan. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
De inspectie is prettig verlopen. 
De beroepskrachten stelden zich open en deskundig op. De aanwezige beroepskrachten kunnen 
beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de toezichthouder. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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 of besproken is.   
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een 
pedagogisch werkplan opgesteld voor het kindercentrum. Dit werkplan beschrijft de manier van 
werken op de locatie. De inhoud van de plannen voldoet aan de voorwaarden. 
 
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke 

gesproken. Uit deze gesprekken blijkt dat de beroepskrachten volgens de pedagogische plannen 

werken. Ze kennen het beleid en worden betrokken bij aanpassingen in de plannen. 
 
Conclusie: 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de getoetste eisen. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Voor het bieden van verantwoorde dagopvang moet de houder rekening houden met de 
ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit betekent het in een veilige en gezonde 
omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van persoonlijke en 
sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen.  
 
Bij de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk. Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier 
pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven: 

- Het waarborgen van emotionele veiligheid. 
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie. 

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie. 
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 
 
Tijdens de observatie is gekeken naar de pedagogische kwaliteit op 1 groep. 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit de observatie. 
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Emotionele veiligheid   
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Wanneer een van de beroepskrachten aan tafel nog bezig is met het klaarmaken van het fruit, 
roept één van de kinderen die nog maar kort op de opvang is: "Ik wil banaan!" 
De beroepskracht zegt tegen het kind dat ze begrijpt dat hij banaan lekker vind, maar legt uit dat 

het fruit eerst klaar gemaakt wordt en daarna al het fruit in een schaal rond gaat. 
 
De beroepskracht laat hiermee actief merken dat zij het kind begrijpt en reageert adequaat. 
 
Persoonlijke competentie  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
Tijdens een kring-moment gaat een van de kinderen naar het toilet. Wanneer het kind terugkomt is 

een ander kind op zijn stoel gaan zitten. Het kind durft dit niet goed te zeggen tegen het andere 
kind. De beroepskracht ziet het gebeuren en kijkt eerst of het kind dit zelf op kan lossen. Als dit 
niet lukt helpt de beroepskracht hierbij: "......., als jij aan ....... vraagt of je op je eigen stoel mag 
zitten dan mag dat vast wel." Het kind vraagt het, en het mag. 
De beroepskracht zegt tegen het kind: "Dat heb je heel goed gedaan!" en geeft een aai over de 
rug. 

 

De beroepskrachten helpen kinderen in hun contacten met andere kinderen als dit nodig is of als 
de situatie onveilig wordt. Ze nemen het daar waar mogelijk niet over, maar helpen het kind om 
zelf tot een oplossing te komen. 
 
Sociale competentie   
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 

Op de peutergroep wordt na een kring moment de beweging opgezocht. De kinderen worden in 
twee rijen tegenover elkaar gezet met een meter tussen de twee rijen. 
Terwijl iedereen meezingt met het liedje "Van je oort, oort, oort....." mogen de kinderen per 
tweetal door de poort van kinderen huppelen. 
 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten in om kinderen met elkaar te laten samenspelen. 
De groep als geheel wordt benut voor het opdoen van gezamenlijke ervaringen. Kinderen leren van 

het kijken naar andere kinderen. 
 
Overdracht van normen en waarden  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 

Een van de beroepskrachten is fruit aan het halen. 
De andere beroepskracht tegen de kinderen: "Zullen we even de handen wassen voor we aan tafel 

gaan?" 
Niet veel later zitten de kinderen en de beroepskracht in de kring  
"Zullen wij een liedje zingen? Vinden jullie dat een goed idee?". "Jaaaaaa.....!" roepen de kinderen. 
Ze zijn net klaar met zingen als het fruit komt.  Als de tweede beroepskracht het fruit op tafel zet, 
zegt de andere beroepskracht tegen haar: "Dank je wel, dat je voor ons het fruit hebt gehaald." 
 
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Ze zijn 

vriendelijk, luisteren en werken samen. Ze vermijden onnodige verkleinwoorden en zijn consequent 
in wat ze uitdragen. 
 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is 
gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch beleid 

en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 

 

Voorschoolse educatie 

De houder heeft in de pedagogische plannen beschrijvingen opgenomen op het gebied van 

voorschoolse educatie. Alle onderwerpen in de gestelde eisen zijn beschreven en de punten die aan 
bod komen zijn: 
- de visie op VE; 
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- het volgen en stimuleren van de ontwikkeling; 
- ouderbetrokkenheid; 

- de doorgaande lijn en overdracht naar de basisschool. 
 
De houder zorgt ervoor dat er volgens de pedagogische plannen wordt gewerkt en evalueert de 

uitvoering ervan jaarlijks. Indien nodig stelt de houder de plannen bij. 
 
Peuteropvang Mr. Harm Smeenge werkt met één stamgroep die bestaat uit maximaal zestien 
kinderen. De verhouding van het aantal beroepskrachten ten opzichte van het aantal aanwezige 
kinderen is ten minste één beroepskracht VE per acht kinderen. 
Ten tijde van de inspectie en uit gecontroleerde documenten blijkt dat de houder vaste, 
gekwalificeerde beroepskrachten inzet. De beroepskrachten bezitten daarnaast een certificaat VE 

en beheersen aantoonbaar niveau 3F op Nederlandse Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  
 
De houder heeft voor de locatie een opleidingsplan voor VE opgesteld. Daarin komt tot uiting op 
welke wijze de kennis en vaardigheden, als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie, van de beroepskrachten worden onderhouden. 
 

Peuteropvang Mr. Harm Smeenge maakt gebruik van het voorschoolse educatie (VE) programma 

Piramide. Met behulp van dit VE-programma wordt gewerkt aan het op gestructureerde en 
samenhangende wijze stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Peuteropvang Mr. Harm Smeenge is vier dagdelen per week geopend van 08.15 uur tot 11.45 uur. 
De locatie voldoet daarmee aan het minimum van ten minste tien uur aan activiteiten gericht op 

het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen ten aanzien van voorschoolse educatie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch overleg met locatiemanager) 
 Interview (gesprek met beroepskrachten) 
 Observatie(s) (op de groep) 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 
 Pedagogisch werkplan (versie juli 2019) 
 Notulen teamoverleg (groot team 20-11-19, klein team 18-11-19, BHV 20-01-20) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 

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 stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen of besproken is.   
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is steekproefsgewijs gecontroleerd of de beroepskrachten en 
andere structureel aanwezigen een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in 
het PRK. 

  
Alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en hebben een geldige VOG. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

 

Opleidingseisen 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de diploma’s van de medewerkers beoordeeld. Het gaat om 
diploma’s van beroepskrachten die het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen en een steekproef 
van de diploma’s van beroepskrachten die al langer in dienst zijn. Ook het diploma van de 

pedagogisch beleidsmedewerker is beoordeeld. 
  

Alle gecontroleerde medewerkers hebben een geldig diploma. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 
 

 

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

stagiaires 

De BKR is berekend met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 4 en week 5. 

Hierbij is gelet op de leeftijd van de kinderen. Met hulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of de 
houder voldoende beroepskrachten op de groep inzet. 
 
Uit de steekproef blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen. 
 
Tijdens het onderzoek blijkt dat er op locatie niet wordt afgeweken van de BKR. 
Van het totale aantal aanwezige beroepskrachten in het kindercentrum is maximaal een derde deel 

beroepskracht in opleiding of stagiaire. Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in 
opleiding en stagiaires, let de houder op de opleidingsfase. 
 
Dit blijkt uit: 
 het opleidingsplan; 
 gecontroleerde roosters; 

 gesprek beroepskrachten. 
Als een beroepskracht alleen in het kindercentrum mag zijn met het aantal aanwezige kinderen, is 
er een achterwacht geregeld. De achterwacht kan bij onverwachte noodsituaties binnen 15 minuten 
op de locatie aanwezig zijn. De medewerkers weten wie de achterwacht is. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten en de eisen aan 

de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Op het kantoor van Doomijn in Meppel is gesproken met een Pedagogisch beleidsmedewerker en 

een manager. 
Hierbij is van tevoren ingezien; een totale urenverdeling van de houder voor de kindercentra 
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: 
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✓  De urenverdeling is jaarlijks en schriftelijk opgesteld. 
✓  De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor 

   beroepskrachten (Intravers) en ouders (ouderportaal). 
✓  De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet      
 beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren. (Daadwerkelijke ingezette uren voor de 

formulering en invoering van pedagogische beleidsvoornemens en daadwerkelijke ingezette uren 
pedagogisch coaching Inzet beleidsmedewerkers t.b.v. coaching) 
✓  Uit de urenverdeling kan blijken dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Tijdens het interview met een van de beroepskrachten op de locatie Peuterspeelzaal Mr. Harm 
Smeenge, kan deze vertellen dat ze in 2019 pedagogische coaching hebben ontvangen. De coach 

heeft afgelopen jaar geïnventariseerd waar de vragen liggen en heeft meegekeken in de groepen. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden tijdens het onderzoek in hun eigen stamgroep opgevangen. Dit blijkt uit de 
gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt 
bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen. 
  
Op de locatie is één stamgroep peuteropvang. De kinderen en de ouders weten wat de groep van 

het kind is en welke beroepskrachten op welke dagen op de groep staan. 
 
De houder voldoet aan de voorwaarden van vaste beroepskrachten per kind, waarbij gelet wordt 
op de leeftijd van de kinderen. 
 
Elk kind heeft een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders. 

Ouders kunnen naar de mentor komen als ze vragen hebben over de ontwikkeling en het 
welbevinden van hun kind. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (gesprek met beroepskrachten) 
 Observatie(s) (op de groep) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
 Pedagogisch werkplan (versie juli 2019) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 

Veiligheid en gezondheid 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 
 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
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Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen of besproken is.   
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij de houder zijn over signalen binnengekomen over zaken die een risico zouden kunnen vormen 

ten aanzien van de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang. 
De signalen betroffen: 
- gang te vol met spullen 
- kinderen zonder toezicht buitenspelen 
Om deze reden zijn de inspectie-voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid tijdens 
deze inspectie meegenomen. 
 

Uit de observatie op zowel de peutergroep als op het kinderdagverblijf én uit de gesprekken met de 

beroepskrachten en de locatiemanager blijkt niets wat de signalen ondersteund. 
Met andere woorden: er is tijdens het inspectiebezoek niets geconstateerd wat een groter dan 
normaal risico voor de veiligheid en gezondheid vormt: 
 
Kinderen spelen niet zonder de begeleiding van tenminste één beroepskracht buiten. 
Dit is tijdens de inspectie niet geconstateerd en wordt ook niet herkend door beroepskrachten en 

manager. 
 
Zowel de groepsruimte als de gezamenlijke hal zijn overzichtelijk. 
De ruimten zijn ingericht voor het gebruik door kinderen. Er liggen, met name in de groepsruimte, 
soms spullen op de grond, maar meer dan wat je in een kindercentrum mag verwachten, en wat 
extra veiligheidsrisico voor kinderen zou kunnen vormen. 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch overleg met locatiemanager) 
 Interview (gesprek met beroepskrachten) 
 Observatie(s) (op de groep) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Pedagogisch werkplan (versie juli 2019) 
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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 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

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

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

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

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

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

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

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

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

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

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

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

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

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

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

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

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

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

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

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

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

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Doomijn Peuterspeelzaal Mr. Harm Smeengestraat 

Website : http://www.doomijn.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038233401 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 
Adres houder : Postbus 1064 
Postcode en plaats : 8001BB Zwolle 
Website : www.doomijn.nl 
KvK nummer : 59356782 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  M Oranje 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : De Wolden 
Adres : Postbus 20 
Postcode en plaats : 7920AA ZUIDWOLDE DR 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 25-03-2020 
Zienswijze houder : 30-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 31-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het inspectierapport en zijn blij met de positieve 

bevindingen van de toezichthouder. 

 
 

 
 
 
 

 


