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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 

een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 
waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 

Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 

kinderdagverblijf Berenhuis en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder 
uitgewerkt. 
 
Algemeen beeld 

Kinderdagverblijf (KDV) Berenhuis is onderdeel van kinderopvangorganisatie Stichting 

kinderopvang Berenhuis. Het KDV is gevestigd in Berlicum en beschikt over 
één peuterarrangement groep en zes dagopvang groepen. 
KDV Berenhuis vormt samen met basisschool Theresia en BSO Berenhuis kindcentrum Wij-Land. 
 
Inspectiegeschiedenis 
• 19 december 2017; jaarlijks onderzoek. Twee overtredingen in het onderdeel personeel en 

groepen. 

• 8 april 2018; nader onderzoek. De overtredingen uit het jaarlijks onderzoek 2017 zijn hersteld 
• 12 maart 2019; jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 
Huidige inspectie 
Op donderdag 27 februari 2020 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij KDV 
Berenhuis. 
 

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
 

• pedagogisch klimaat 
• personeel en groepen 
 
Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. 
 
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 

KDV Berenhuis heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 
visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 
het KDV. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

pedagogisch beleid. Iedere zes weken vindt een groepsoverleg plaats, daarnaast 3 á 4 keer per 
jaar een locatieoverleg. Tijdens dit overleg wordt onder meer het pedagogisch beleid besproken. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagochtend tijdens de 
volgende momenten: 
 
• vrij spel binnen 
• knutselen 
• liedjes zingen 
• fruit eten 

• feestje vieren 
  
Emotionele veiligheid 
Sensitieve responsiviteit 
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. De 
beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien en wat ze 

gaan doen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Het is 

zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. 
De beroepskrachten merken signalen op waarmee een kind aangeeft dat het zich niet goed voelt of 
behoefte heeft aan ondersteuning en hierop wordt passend gereageerd. Voorbeeld: wanneer de 
toezichthouder net op één van de groepen aan het observeren is loopt een kind naar een 
beroepskracht toe terwijl ze de toezichthouder bedenkelijk aankijkt. De beroepskracht vraagt aan 
haar: "Vind jij het een beetje raar dat die mevrouw hier is?" Het kind knikt en de beroepskracht 

legt vervolgens op een leeftijdsadequate manier uit waarom de toezichthouder aanwezig is. Ook 
vraagt ze daarna of het kind haar begrijpt. Het kind knikt en zegt dat ze wel wil gaan verven bij de 
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andere kinderen aan tafel. De beroepskracht zegt: "Dat is helemaal goed", en de beroepskracht 
geeft het kind de materialen om te verven. 

De beroepskrachten zijn betrokken en weten wat de kinderen nodig hebben. Door de inzet van 
vaste beroepskrachten ontstaat het gevoel van veiligheid bij kinderen. 
 

Respect voor autonomie 
De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 
ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. Dit draagt 
bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen.  
 
Structureren en grenzen stellen 
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, 

consequente en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht 
en waar zij zich aan moeten houden. Voorbeeld: op een van de groepen wordt gespeeld met hele 
grote foam blokken waarmee de kinderen een hut bouwen. Wanneer een kind met deze blokken 
gooit grijpt de beroepskracht in en zegt: "X, mag jij gooien met spullen?" Het kind schudt zijn 
hoofd. "Dan moet je dat ook niet meer doen hè?" zegt de beroepskracht. Het kind schudt zijn 
hoofd weer en speelt vervolgens rustig verder. 

Er wordt een vast dagritme gehanteerd met vaste, voorspelbare onderdelen zoals vrij spel, 

opruimen, liedjes zingen, eten en slapen. De kinderen weten hierdoor waar zij aan toe zijn. 
Voorbeeld: wanneer een beroepskracht tijdens het vrij spelen zegt dat het bijna tijd is om fruit te 
eten begint een van de kinderen uit zichzelf meteen met opruimen. 
 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 

vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeeld: kinderen wordt aangeboden om te verven en kleuren. Er 
wordt geteld. Daarnaast worden er liedjes gezongen, de kinderen kennen de liedjes en zingen 
enthousiast mee. Kinderen krijgen complimenten. Voorbeeld: een kind kan sinds kort zelfstandig 
uit een beker drinken. De beroepskrachten geven haar complimentjes en klappen wanneer ze een 
slokje heeft genomen. Ook een aantal andere kinderen klappen mee. Het kind geniet hier zichtbaar 
van. 
De kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen, er worden spelactiviteiten 

aangeboden, maar kinderen zijn vrij om deel te nemen. Wanneer een van de beroepskrachten een 
baby stimuleert om stapjes te zetten en hem aan de hand neemt gaat de baby meteen zitten. "Oh, 
heb je nu geen zin, dan gaan we wat anders doen!" zegt de beroepskracht lachend, en biedt de 
baby speelgoed aan. 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de 

interesses van de kinderen. Voor een uitgebreidere beschrijving van het activiteitenaanbod verwijs 
ik u naar het onderdeel 'voorschoolse educatie.' 
Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel. 
Voorbeeld: een huishoek, bouwhoek, leeshoek. Het spelmateriaal is voor kinderen laag en 
toegankelijk neergezet. De beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun spel. Er is ruimte voor 
vrij spel of kinderen mogen (op bepaalde momenten) kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
De beroepskrachten spelen met de kinderen mee. 

Daarnaast beschikt het kindercentrum over een ruime buitenruimte waar verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden. Ook verblijven hier wat dieren (cavia's en konijnen) waar de kinderen voor 
mogen zorgen. 
 
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 

kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. Voorbeeld: tijdens het tafelmoment op 
een van de groepen worden gesprekjes gevoerd en stellen de beroepskrachten vragen aan de 
kinderen. Zij zorgen ervoor dat de kinderen naar elkaar luisteren en op hun beurt wachten. De 
beroepskrachten weten dat kind A binnenkort gaat verhuizen en bevragen hem over zijn nieuwe 

kamer. Welke kleuren komen er op de muren, komt er dan een groot bed, etc. Het kind vertelt 
hierover enthousiast. Een van de beroepskrachten stelt vervolgens voor om, wanneer ze er 
daadwerkelijk wonen, een keertje met de hele groep langs het huis te wandelen. Het kind knikt en 
ook de andere kinderen roepen enthousiast ja! Daarna wil kind B ook over zijn kamer vertellen, 
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maar kind A praat erdoorheen. De beroepskracht zegt: "Ho A, net hebben we naar jou geluisterd, 
nu luisteren we ook even naar B, die wil ook graag wat vertellen." 

 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 

normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. 
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven inzicht, richting en 
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet 
mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en 
waarden. Duidelijk te horen zijn 'alsjeblieft' en 'dankjewel', en wanneer een beroepskracht een kind 
niet verstaat vraagt ze: "Wat zeg je?" 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Voorschoolse educatie 

De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse 
educatie. 
In het pedagogisch beleidsplan zijn de volgende onderdelen voldoende uitgewerkt: 

 
• kenmerkende visie 
• stimuleren van de ontwikkeling 
• volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod 
• ouderbetrokkenheid 
• inrichting ruimte en passend materiaal 

• evaluatie beleid 
• doorgaande lijn basisschool 
 

Onderdeel Uitvoering praktijk 

Kenmerkende visie We bieden kinderopvang vanuit een aantal herkenbare kernwaarden: 

Veiligheid, Vertrouwen, Aandacht en Betrokkenheid. Deze kernwaarden 
dragen bij aan het werkelijk centraal stellen van het kind: de eerste 
prioriteit is het welzijn van het kind. En daar is alles op gericht. 
Deze visie is teruggezien tijdens de observatie in de praktijk. Zie 

hiervoor tevens het onderdeel 'pedagogische praktijk.' 
 

Stimuleren van de 
ontwikkeling 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan volgens de methode 
van Uk en Puk. 
Tijdens het onderzoek is het carnavalsvakantie en wordt niet gewerkt 
met een 'officieel' thema. Wel worden er diverse activiteiten aangeboden 
zoals knutselen, bouwen met grote foam blokken en liedjes zingen. Er is 
ook tijdens het vrij spel aandacht voor taal en stimuleren de 

beroepskrachten de kinderen met elkaar te laten communiceren. 
 

Volgen van de 
ontwikkeling en 
afstemming aanbod 

De kinderen worden gevolgd middels het kind-volgsysteem 
'Kijk!'. Observaties vinden dagelijks plaats, observaties met registratie in 
het kind-volgsysteem vinden 1x keer per jaar plaats. Bij zorgen kan er 

vaker een observatie met registratie plaatsvinden. 
Indien nodig wordt het aanbod afgestemd op het kind. 
Er vinden jaarlijks kindbesprekingen plaats. 
 

Ouderbetrokkenheid Ouders worden betrokken door middel van: 
• evaluatieformulier na de eerste drie maanden van de opvang. 

• oudergesprekken 
• direct contact bij halen en brengen 
• klanttevredenheidsonderzoek 1x per 2 jaar 
• oudercommissie 
 

Inrichting ruimte en 

passend materiaal 

De inrichting van de ruimte sluit aan bij de methode. Er 

zijn verschillende speelhoeken. Uit diverse gesprekken met de 
beroepskrachten blijkt dat tijdens lopende thema's de hoeken anders 
worden ingericht/aangekleed. Zo wordt bijvoorbeeld de 
poppenhoek veranderd een kledingwinkel binnen het thema 'wat heb je 
aan vandaag?' 
Ook zijn er voldoende boekjes aanwezig. 

 

Doorgaande lijn 
basisschool 

Er vindt een (warme) overdracht plaats van het kinderdagverblijf naar 
de basisschool. 

Er is regelmatig overleg met de basisschool en er worden gezamenlijk 
activiteiten georganiseerd. 
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Aanbod en methode 
Er wordt tenminste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of ten minste 10 uur per week 

voorschoolse educatie aangeboden. Op alle groepen wordt gewerkt met voorschoolse educatie. Er 
zijn zes dagopvang groepen en één peuterarrangementgroep.   
 

Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 
beschikken over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. Er is één 
uitzondering hierop; twee beroepskrachtenen zijn niet gecertificeerd maar zijn wel ingeschreven 
voor de VVE cursus welke start in mei 2020. Zij staan ten alle tijde naast een beroepskracht welke 
in het bezit is van een geldig getuigschrift. 
 

Daarbij hebben de beroepskrachten aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, 
op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
Opleidingsplan voorschoolse educatie 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2020, waarin wordt beschreven op 
welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van voorschoolse 

educatie wordt onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op: 

 
• het werken met het voorschoolse educatie programma 
• het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel) 
• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod 
• ouderbetrokkenheid 
• de doorgaande lijn met de basisschool 

 
De uitvoering wordt gedurende het jaar besproken en bijgesteld wanneer nodig. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) (27 februari 2020, 08.30u - 11.00u) 
• Website (https://www.berenhuis.nl/) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Presentielijsten (Berenclub, Wasberen, Teddy's week 8 en 9 van het jaar 2020) 
• Personeelsrooster (Berenclub, Wasberen, Teddy's week 8 en 9 van het jaar 2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (Dagopvang - Peuterarrangement) 
• Pedagogisch werkplan (Locatiegebonden kenmerken Wij-land (Dagopvang en 

Peuterarrangement)) 
• Notulen teamoverleg (PA 26-9-19, PA november 2019, PA 3 febr 2020, KC Wijland 25-3-19 en 

28-10-19, Koala's en Teddy's: me) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE Opleidingsplan 2020.docx) 
• Bewijs inschrijving VE training 
• Contract beroepskracht 
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Personeel en groepen 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef van de 
aanwezige beroepskrachten, het management team, administratief medewerkster en de stagiaires 

die werkzaam zijn op deze locatie. Deze personen zijn ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de 
organisatie. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

Opleidingseisen 

De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
aanwezige beroepskrachten zijn ingezien, evenals het diploma van de pedagogisch 
beleidsmedewerker. Deze personen beschikken over een passend diploma overeenkomstig de 
actuele cao kinderopvang. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

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

stagiaires 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters  van week 8 en 9 blijkt dat 
voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-
kindratio). 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op KDV Berenhuis worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het kindercentrum 

beschikt over de volgende stamgroepen: 
 

• Wasberen, voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud 
• Panda’s, voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud 
• Teddy’s, voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud 
• Koala’s, voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud 
• Honingberen, voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud 



 

10 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-02-2020 

Kinderdagverblijf Berenhuis, Kindcentrum Wij-land te Berlicum 

• Berenclub (peuterarrangementgroep), voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar oud 

• Mini beren, voor maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar oud 
 
Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen zorgt de 

houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het 
kind wordt gegeven. 
 
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 
personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) (27 februari 2020, 08.30u - 11.00u) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (Berenclub, Wasberen, Teddy's week 8 en 9 van het jaar 2020) 
• Personeelsrooster (Berenclub, Wasberen, Teddy's week 8 en 9 van het jaar 2020) 
• GGD rapporten 
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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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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Berenhuis, Kindcentrum Wij-land 
Website : http://www.berenhuis.nl 
Aantal kindplaatsen : 82 
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 Kinderopvang Berenhuis 
Adres houder : Schuurkerkpad 33 

Postcode en plaats : 5258AE Berlicum 

Website : www.beertjeshuis.nl 
KvK nummer : 41084279 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. van  Loo 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5270GA SINT-MICHIELSGESTEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 01-04-2020 
Zienswijze houder : 02-04-2020 
Vaststelling inspectierapport : 02-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-04-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 24-04-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Graag willen we de gelegenheid aangrijpen om onze waardering uit te spreken naar ons personeel 
voor hun inzet, betrokkenheid en aandacht voor de kinderen. 
Zij maken de kwaliteit van onze opvang! 
Wij zijn er trots op dat dit het team van het Berenhuis is. 
  
Anne van Esch (manager) en Mathelijne Smids (directeur-bestuurder)  

 
 
 
 
 

 

 


