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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Bij dit jaarlijks onderzoek zijn niet alle inspectie-items beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij horende inspectie-items die 
bij dit onderzoek worden getoetst, richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt. 
 
Feiten over dit kindercentrum 
Kinderdagverblijf (KDV) 'La Luna (locatie Azelo)' is gevestigd in 'Basisschool Azelo'. Bij 
dit KDV worden maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opgevangen. 
De opvang is maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 18.00 uur geopend. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Op 9 maart 2017 en op 10 april 2018 zijn jaarlijks onderzoeken uitgevoerd. Tijdens deze 
onderzoeken is aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek heeft de houder niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Het 
betreft voorwaarden horend bij het inspectie-item 'voorschoolse educatie' (domein: Pedagogisch 
klimaat). 
De houder heeft binnen de overeengekomen termijn van het aangeboden herstelaanbod, besloten 
om te stoppen met het aanbieden van voorschoolse educatie. 

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De toezichthouder adviseert de gemeente niet te handhaven omdat de houder, op deze locatie, is 
gestopt met het aanbieden van voorschoolse educatie. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld en er is geobserveerd of de 
beroepskrachten handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch 
beleidsplan specifiek. 
 
De pedagogische basisdoelen zijn: 
 
 De emotionele veiligheid 
 De persoonlijke competentie 
 De sociale competentie 
 De overdracht van normen en waarden 
 
Tijdens dit onderzoek zijn tevens de voorwaarden omtrent de voorschoolse educatie beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het interview en de observatie blijkt dat de beroepskracht voldoende op de hoogte is van 
het pedagogisch beleids-/werkplan. 
 
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
'Veldinstrument onderzoek en observatie, pedagogische praktijk 0-4 jaar' (opgesteld door GGD 
GHOR Nederland, versie januari 2015). 
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend. 
 
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond, grenzen worden gesteld en 
structuur wordt geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
 
Observatie: 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep, zij kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bijvoorbeeld karakter en slaaprituelen). 
 
De beroepskrachten reageren op een ondersteunende manier op de kinderen. Als een kind een 
puzzel aan het maken is en de beroepskracht ziet dat het kind de puzzel lastig vindt, reageert zij 
met: "Wie is dat?" Als het kind antwoord heeft gegeven en het kind het lukt om een aantal 
puzzelstukken goed te leggen, zegt zij: "Je kan het wel, ik wist dat je het kon!" 
 
Persoonlijke competentie 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 
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Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen dankzij de groep, middels 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
 
Observatie: 
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open 
spelmateriaal, waar de kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn specifieke 
speelhoeken, zoals: 
 
 Een verkleedhoek 
 Een bouwhoek 
 Een huishoek 
 Een leeshoek 
 
De meeste tentoongestelde werkjes en versieringen zijn door de kinderen gemaakt. Er is 
verband tussen de werkjes en het actuele thema 'regen'. 
 
Sociale competentie  
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht. 
 
De kinderen zijn deel van de groep. 
 
Observatie: 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij zijn behulpzaam en hebben zorg voor alle kinderen. De 
kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid door bijvoorbeeld gezamenlijk 
op te ruimen. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 
 
De beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
 
Observatie: 
De beroepskrachten gaan op een respectvolle manier om met alle kinderen en collega's. 
Persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer. 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; zij zijn vriendelijk, luisteren en tonen betrokkenheid. 
 
Conclusie 
De emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de overdracht 
van normen en waarden worden voldoende gewaarborgd. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Tijdens het onderzoek is aan het volgende voldaan: 
 
 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. 

 De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er 

zorg voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: Een getuigschrift 
met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding, 
specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.   

 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. 

 
Tijdens het onderzoek is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie 
en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep ten minste één beroepskracht voorschoolse 
educatie (VE) per acht kinderen. 
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Uit het interview met de houder is gebleken dat op deze groep gebruik wordt gemaakt van een 
invalkracht die nog niet is gestart met een voorschoolse educatie kwalificerende opleiding. De 
toezichthouder heeft met de houder besproken dat deze beroepskracht volgens de berekening 
'één beroepskracht VE op de acht kinderen' niet ingezet kan worden. De toezichthouder geeft geen 
advies tot handhaving omdat de inzet van deze beroepskracht niet in de praktijk en in het 
rooster zijn geconstateerd. 
 
De houder heeft voor deze locatie een opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan voldoet aan het 
volgende: 
 
 Het werken met programma's voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
 
De inhoud van het opleidingsplan heeft geen betrekking op het volgende: 
 
 Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden van 

taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VE. 
 Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. 
 De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het 

kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 
De houder beschrijft VVE gerelateerde onderwerpen in het document 'VVE-beleidsplan'. In dit 
document is het volgende beschreven: 
 
 De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten. 
 De wijze waarop taal van het jonge kind wordt gestimuleerd. 
 De wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie (VE) en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 

 De wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd (het is bijvoorbeeld niet duidelijk wat voor 
observatie instrument gebruikt wordt en hoe de piramide methode hierop wordt afgestemd). 

 De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen. 

 
In het 'VVE-beleidsplan' heeft de houder geen concrete beschrijving van het volgende: 
 
 De wijze waarop rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind 

wordt gestimuleerd. 
 Het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie. 
 
Voor bovenstaande tekortkomingen is het toepassen van het herstelaanbod overeengekomen. De 
houder heeft (binnen de termijn van het herstelaanbod) besloten om, op deze locatie, met het 
aanbieden van voorschoolse educatie te stoppen. De houder heeft deze wijziging inmiddels ook aan 
de betreffende gemeente bekend gemaakt.  
 
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. De houder heeft besloten om te stoppen met 
het aanbieden van voorschoolse educatie.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 
herstelaanbod, niet is voldaan: 
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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 
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, 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, 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 VVE-beleidsplan, ontvangen op 5 februari 2019 
 



 

8 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-01-2019 

La Luna (locatie Azelo) te Ambt Delden 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten getoetst op het hebben van een passende 
beroepskwalificatie. Tevens is er gecontroleerd of personen werkzaam bij het kindercentrum 
opgenomen zijn in het Personenregister kinderopvang en in dit register aan de houder zijn 
gekoppeld. 
 
De beroepskracht-kindratio en de stabiliteit van de opvang zijn onder andere gecontroleerd door 
middel van een observatie, roosters en presentielijsten. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten zijn in het Personenregister kinderopvang geregistreerd (PRK) en aan de 
houder gekoppeld. 
 
Bij KDV 'La Luna (locatie Azelo)' zijn vier beroepskrachten werkzaam. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 zijn de registraties en de koppelingen van deze vier 
beroepskrachten beoordeeld. 
 
Er zijn op dit moment geen stagiairs, vrijwilligers of uitzendkrachten werkzaam. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake 'verklaring omtrent het gedrag en 
personenregister kinderopvang'. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De toezichthouder heeft de diploma's van de vier beroepskrachten tijdens het jaarlijks onderzoek in 
2018 beoordeeld. 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Conclusie  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake 'opleidingseisen en eisen aan de inzet van 
beroepskrachten in opleiding en stagiaires'. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 
 
Tijdens het inspectiebezoek waren acht kinderen met twee beroepskrachten aanwezig. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake het 'aantal beroepskrachten'. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in een stamgroep van maximaal 16 kinderen. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde horende bij de 'stabiliteit van de opvang voor 
kinderen'. 
 
Gebruikte bronnen: 
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 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Overzicht structureel aanwezige personen 
 Presentielijsten (week 3 en 4) 
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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 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, 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, 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) 

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) 
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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 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, 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 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 passende 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) 

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 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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) 

Aantal beroepskrachten 

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 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : La Luna (locatie Azelo) 
Vestigingsnummer KvK : 000028331990 
Aantal kindplaatsen : 12 
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 : Esther Wilhelmina Frederika Roesink 
Website : www.kdvlaluna.nl 
KvK nummer : 08090854 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK Enschede 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Tiziana Kruiswegt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hof van Twente 
Adres : Postbus 54 
Postcode en plaats : 7470AB GOOR 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 12-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 10-04-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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