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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. 

In verband met het coronavirus en de maatregelen van het RIVM heeft het jaarlijks onderzoek in 

de vorm van documentenonderzoek en een kort inspectiebezoek op de locatie.  

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf Camelot is onderdeel van Stichting Kindercentrum Camelot en is gevestigd aan 

de Akkerstraat te Genderen. In het pand is tevens buitenschoolse opvang Camelot gehuisvest. Het 

kinderdagverblijf biedt opvang aan in drie groepen met een totaal van maximaal 34 kinderen in de 

leeftijd van 0-4 jaar. De peuteropvang is alleen tijdens schoolweken open. Hiervoor wordt het 

vakantierooster van basisschool Het Fundament aangehouden. 

 

Ruimtes 

 De peutergroep (Koningshoed): 44 m² 

 De babygroep (Koningskinderen): 44 m² 

 De speelhal: 37 m². 

 De peutergroep met VE (Koningsburcht): 57 m².  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

2016: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op: domein Pedagogisch klimaat, 

item Pedagogisch beleid en Voorschoolse Educatie; domein Personeel en Groepen, item 

Beroepskracht-Kindratio; domein Veiligheid en Gezondheid, item risico-inventarisatie en Meldcode 

Kindermishandeling; domein Ouderrecht; item Informatie, oudercommissie, Klachten en geschillen  

2017: Nader onderzoek. Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de houder niet alle 

tekortkomingen heeft opgelost. Er zijn overtredingen geconstateerd op: domein Pedagogisch 

klimaat, item pedagogisch beleid en item Voorschoolse educatie; domein Ouderrecht, item 

Klachten en geschillen  

2017: Nader onderzoek. Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen zijn 

opgelost. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

2018: Jaarlijks onderzoek: Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot domein 

Personeel en groepen, item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

2019: De houder voldoet na herstelaanbod  aan de beoordeelde wettelijke eisen 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De toezichthouder concludeert dat, ondanks de afwijking van de wettelijk gestelde termijn m.b.t. 

de invoering van de urennorm per 1 augustus 2020, de houder niettemin verantwoorde 

kinderopvang biedt.  

 

Er gelden verzachtende omstandigheden met betrekking tot de afwijking van de wettelijk gestelde 

termijn. De toezichthouder heeft deze omstandigheden in het rapport beschreven en heeft het 

advies niet handhaven aan de gemeente gegeven. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

De toezichthouder adviseert de gemeente niet over te gaan tot handhaving, rekening te houden 

met verzachtende omstandigheden waaronder corona en de VNG-richtlijnen die hiervoor van 

toepassing zijn. De gemeente Altena heeft aan de houder toestemming verleend tot uitstel om te 

voldoen aan de nieuwe kwaliteitseis m.b.t. urennorm VE. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder draagt er zorg voor dat in de 

dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Pedagogische praktijk 

In verband met richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus heeft de toezichthouder haar het 

locatiebezoek kort gehouden. Niet alle pedagogische competenties zijn daarom gezien en/of 

beoordeeld. Hieronder volgt een korte observatie / sfeer impressie van de pedagogische praktijk. 

De observatie door de toezichthouder heeft plaatsgevonden op 13-11-2020 van circa 10.15-10.30 

uur, op één van de groepen namelijk de peutergroep met VVE. Aanwezig zijn één beroepskracht en 

drie kinderen. 

 

Er hangt een ontspannen sfeer op de groep. De beroepskracht zit met de kinderen aan tafel voor 

het fruitmoment. Terwijl de beroepskracht (tevens mede-eigenaresse) de toezichthouder te woord 

staat, zitten de kinderen rustig aan tafel. De tonen zich bekend met de afspraken die aan tafel 

gelden: zij eten van hun bordje, praten op rustige toon en blijven op hun stoeltjes zitten. De 

kinderen tonen zich op hun gemak bij de beroepskracht en elkaar: zij maken contact met de 

beroepskracht door haar vragen te stellen, volgen elkaar en lachen naar elkaar. 

 

De beroepskracht vertelt dat zij voor het fruitmoment de dag zijn gestart met de kring. IN deze 

kring wordt de pop Puk betrokken. Puk heeft in de ruimte een eigen "huisje" waar zich ook boekjes 

bevinden die horen bij het VVE-thema van deze periode. De beroepskracht toont het "eerste 

woordenboek" van Van Dale. Zij vertelt daarbij dat ze dit boek gebruikt om met kinderen één op 

één activiteiten uit te voeren ter stimulering van de taalontwikkeling.  

 

Eén kindje vraagt of het naar het toilet mag. De beroepskracht geeft dit kind het vertrouwen om 

alleen te gaan. Na een tijdje gaat ze even een kijkje nemen en vraagt het kindje of het allemaal 
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lukt. Het kindje geeft aan dat het nog even wat meer tijd nodig heeft. De beroepskracht geeft he t 

kind deze tijd. Zij toont zich hiermee responsief-sensitief naar de behoefte van het kind en 

stimuleert tevens het kind in het vergroten van de zelfredzaamheid. 

 

Uit het gesprek met de beroepskracht en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 

zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde dagopvang. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Voorschoolse educatie 

In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de houder de voorwaarden met betrekking tot 

voorschoolse educatie. De houder 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. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het voorschools educatieprogramma Uk en Puk.  

 

Uit het pedagogisch beleidsplan blijkt dat de houder na de zomervakantie 2020 is gestart met een 

extra peutergroep: de Koningsburcht. De kinderen die deel uitmaken van deze peuteropvang zijn 

tussen 2,5 en 4 jaar mét of zonder VE-indicatie. Het aanbod VE is op het moment van het bezoek 

van de toezichthouder, nog niet zodanig ingericht dat een kind, vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud 

wordt, in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. De houder 

verklaart dat er op 1 augustus 2020 en op moment van het bezoek van de toezichthouder, qua 

leeftijd ook géén kinderen zijn die vallen binnen deze wettelijke regeling.  

 

Wél heeft de houder, in aanloop naar de start op 1 januari 2021, het aanbod VE van 960 uur in 

anderhalf jaar tijd al globaal omschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

De houder verklaart tevens dat de gemeente Altena de organisatie niet tijdig van formulieren heeft 

kunnen voorzien, die nodig waren om de organisatie dusdanig in te richten om per 1 augustus 

2020 aan wettelijke eis betreffende de urennorm te kunnen voldoen. De situatie rondom het 

coronavirus wordt hierbij genoemd als vertragende omstandigheid, zo ook door de ambtenaar van 

de gemeente Altena in een gesprek met de toezichthouder. Dit alles heeft gemaakt dat de houder 

van de Gemeente Altena uitstel heeft gekregen tot 01-01-2021, om te voldoen aan de urennorm 

VE. 

 

De toezichthouder concludeert dat, door de afwezigheid van kinderen in de doelgroepleeftijd m.b.t. 

de urennorm en onder de gegeven omstandigheden die hebben geleid tot de afwijking van de 

wettelijk gestelde termijn m.b.t. de invoering van de urennorm per 1 augustus 2020, niettemin 

verantwoorde kinderopvang biedt.  

 

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

voldaan:  
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Tot 1 augustus 2020: 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 ) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

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

 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailwisseling) 

 Observatie(s) 

 Website 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (Bijlage bij diploma) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2020-2021) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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 

Tijdens de inspectie van de toezichthouder is op basis van een steekproef gekeken naar de 

registratie en koppeling in het Personenregister Kinderopvang (Prk) van de aanwezige 

beroepskrachten. Geconstateerd is dat de persoon uit deze steekproef zijn ingeschreven en 

gekoppeld. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten steekproefsgewijs 

ingezien. Deze voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent 

aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker/-coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijk eisen. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie van de toezichthouder is op basis van een steekproef gekeken naar het 

beroepskracht-kindratio. Tijdens deze steekproef blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de 

peuteropvang groep voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang op het kinderdagverblijf vindt plaats in drie stamgroepen. Tijdens haar bezoek  heeft de 

toezichthouder steekproefsgewijs gekeken naar de stabiliteit van de opvang voor kinderen. Uit 

deze steekproef blijkt dat de omvang en samenstelling van de 

peuteropvang stamgroep voldoet aan de wettelijke eisen. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview (Beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website 

 Nieuwsbrieven 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 

Tot 1 augustus 2020: 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) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

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

 

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

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

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

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

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

afgestemd. 

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

 

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

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

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

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

 

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

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

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het 

aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf 

jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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 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 
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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) 

 

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) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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) 
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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) 

 
 

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 : Stichting Kindercentrum Camelot 

Website : http://www.kindercentrumcamelot.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000002778653 

Aantal kindplaatsen : 34 

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 Kindercentrum Camelot 

Adres houder : Akkerstraat 11 a 

Postcode en plaats : 4265 HZ Genderen 

KvK nummer : 18069605 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. van Corven 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Altena 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 4286 ZG Almkerk 
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Planning 

Datum inspectie : 13-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2020 

Zienswijze houder : 14-12-2020 

Vaststelling inspectierapport : 15-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 07-01-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Wij zijn blij met een positief rapport. Vooral de sfeer op de groepen, het pedagogisch klimaat, is 

positief bevonden. 

 

Er hoeft niet te worden gehandhaafd op de urennorm die vanaf 1 aug 2020 geldt. Dit omdat er 

verzachtende omstandigheden gelden. 

  

Met vriendelijke groet, 
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