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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.
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel
Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie UN1EK
Kinderopvang B.V. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in de regio.
Peuterspeelzaal Kethel is een locatie met 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2 -4 jaar
en is gehuisvest in basisschool Kethel. Het is 5 ochtenden in de week geopend. Er wordt Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden middels de methode 'Peuterplein', dat aansluit bij de
methode 'Kleuterplein' die op de basisschool wordt gebruikt. Het kinderdagverblijf valt onder IKC
Kethel, samen met de basisschool en buitenschoolse opvang.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden:
16-05-2019: Jaarlijks onderzoek. Hierbij is wederom een overtreding geconstateerd op het domein
Pedagogisch Klimaat. Niet alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig VVE -certificaat en
taalcertificaat. De gemeente heeft hierop niet gehandhaafd.
09-10-2018: Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein
Pedagogische Klimaat. Niet alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig VVE -certificaat.
De gemeente heeft hierop niet gehandhaafd.
21-02-1017: Onderzoek na registratie. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk
voldoende op orde is en zijn er op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.
Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel is sinds januari 2020 intern verhuisd naar een andere
ruimte binnen de school. De stamgroepruimte wordt gedeeld met de buitenschoolse opvan g die
sinds januari 2020 in de school gehuisvest is.
De toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en de
ontwikkelingsgerichte behoeften van de kinderen. De binnenruimte voldoet aan de voorschriften
voor de inrichting van de binnenruimte.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Kinderopvangorganisatie UN1EK Kinderopvang B.V. hanteert een algemeen pedagogisch
beleidsplan. Daarnaast heeft elke locatie een pedagogisch werkplan.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt dat in het
kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld . Zie voor de onderbouwing
hiervan de beschrijving van de pedagogische praktijk.

Pedagogische praktijk
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens vrij spel binnen en buiten, kringgesprek en eet - en
drinkmoment.
Emotionele veiligheid
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene
situaties of uitloop van geplande activiteiten.
Observatie:
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. Er is een dagritme die bij de kinderen bekend is. Er hangen pictogrammen aan
de muur die de verschillende activiteiten weergeven. Als de kinderen na het kringmoment vrij
mogen spelen, kunnen ze een laatje met hun foto hangen op een activiteitenbord. Op het bord
staan de verschillende spelactiviteiten weergeven met een foto of pictogram. De kinderen
weten precies hoe het werkt en wachten netjes op hun beurt.
Sociale competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds - en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv.
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een
(bijna) conflict zelf hebben opgelost.
Observatie:
Als de kinderen in de kring zitten, wordt er wat gedronken en fruit gege ten. De
beroepskrachten hebben het schoongemaakte en geschilde fruit op een schaal gelegd en delen dit
uit. De kinderen mogen om de beurt iets van de schaal pakken. Een kind dat moeite heeft om op
haar beurt te wachten, begint te huilen. De beroepskrachten leggen het kind uit dat het op haar
beurt moet wachten, omdat ook de andere kinderen het lekker vinden om wat fruit te eten. Als de
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schaal bij het kind komt zegt de beroepskracht: "Kijk nu is Y aan de beurt, nu mag jij iets pakken.
Zoek maar uit wat je lekker vindt."
Conclusie:
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan.
De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee voldaan is aan de voorschriften.

Voorschoolse educatie
De houder heeft het beleid omtrent voorschoolse educatie (ve -beleid) opgenomen in het
pedagogisch beleidsplan. Hierin wordt de visie op voorschoolse educatie beschreven, de wijze
waarop de ontwikkeling wordt gestimuleerd, de wijze waarop de ontwikkeling wordt gevolgd,
richtlijnen voor de inrichting van de ruimte, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
ouderbetrokkenheid en de visie op de doorgaande leerlijn.
De houder evalueert jaarlijks de uitvoering van het ve -beleid en stelt het beleid zo nodig bij.
Uitvoering van het beleid voorschoolse educatie
Tijdens dit inspectiebezoek heeft de toezichthouder beoordeeld of er uitvoering wordt gegeven aan
het ve-beleid. Hieronder volgt een beschrijving van de bevindingen.
Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel biedt voorschoolse educatie aan volgens de werkwijze van
Peuterplein. Het is een compleet programma voor peuterspeelzalen met gevarieerde activiteiten
waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 2.5 -4 jaar
van belang zijn: zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en
expressie. Binnen Peuterspeelzaal Kethel wordt gewerkt met dagplanners, hierin staan de
gestructureerd spel en vrij spel momenten beschreven(dagindeling). Door te werken volgens de
methodiek Peuterplein worden er activiteiten aangeboden in de zone van de naaste ontwikkeling
(Vygotsky). Een visie welke gehanteerd wordt door de gehele organisatie UN1EK Kinderopvang
B.V. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd aan de hand van het digitale kind-volg
systeem BOSOS.
De groepsruimte en de gang zijn ingericht in herkenbare speelhoeken, zoals een huishoek,
leeshoek, bouwhoek en een themahoek. Het thema is op dit moment ‘Mijn familie. Het thema is
terug te zien in de aankleding van de groepsruimte. Er hangen bijvoorbeeld fotocollages van
kinderen met hun familie, er is een leestafel en een woordenlijst gerelateerd aan het thema. In de
gang is een themahoek ingericht. Deze wordt samen met de onderbouw van school gebruikt.
Ouders worden betrokken bij de voorschoolse educatie door middel van overdracht bij de inloop,
oudergesprekken en ouder-kind activiteiten. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. nieuwsbrieven en
een App.
Er is een samenwerkingsovereenkomst met de basisschool waar het merendeel van de kinderen
naar uitstromen. Hierin staan afspraken en gezamenlijke werkwijzen beschreven.
Drie weken vooraf aan de vierde verjaardag maakt de mentor een afspraak met de leerkracht van
de onderbouw (en waar nodig is met de zorg coördinator) van IKC Kethel. De overdracht bestaat
uit BOSOS-gegevens, het specifieke aanbod voorschoolse educatie en opbrengsten, wie de veindicatie heeft geïnitieerd, informatie over de individuele ontwikkeling (op het gebied van rekenen,
taal/spraak, motorische-en sociaal-emotionele ontwikkeling) en (emotionele) behoeften van het
kind. Ook wordt er een afspraak gemaakt met de aanstaande mentor bij de BSO -groep wanneer
daar gebruik van gemaakt wordt. Dit gebeurt meestal 1 à 2 weken vooraf aan de plaatsing. Ouders
worden tijdens de intake geïnformeerd over de overdracht binnen het IKC en tekenen hiervoor op
het intakeformulier.
Wanneer een peuter onderwijs zal volgen buiten het IKC, vindt er contact met de betreffende
school plaats en wordt er volstaan met een digitale overdracht.
Basisvoorwaarden voorschoolse educatie
De ve-groep biedt wekelijks 16 uur aan voorschoolse educatie. Dit houdt in dat de ve -geïndiceerde
kinderen 5 ochtenden naar de peuterspeelzaal komen. De groepen bestaan uit maximaal 16
kinderen. Er worden twee vaste be roepskrachten ingezet op de voorschool. De beroepskrachten
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zijn in het bezit van een certificaat voorschoolse educatie en beheersen ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingspla n opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze de kennis en
vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden. Het
opleidingsplan wordt jaarlijks bijgesteld.
Er wordt voldaan aan de voorschriften.

Gebruikte bronnen










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Presentielijsten
Pedagogisch werkplan (versie 05-12-2019)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De gecontroleerde medewerkers zijn in het bezit van een VOG welke voldoet aan de voorschriften
en zijn aan de houder gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang.

Opleidingseisen
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie.
De door de toezichthouder gecontroleerde pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches beschikken
over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Bij kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel, worden maximaal 16 kinderen opgevangen. Er zijn
altijd twee beroepskrachten aanwezig. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht -kindratio.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft meerdere kindercentra en heeft voor 2020 de wijze bepaald waarop de
pedagogische beleidsmedewerker voor het verplicht minimaal aantal uren wordt ingezet.
Dit komt in 2020 neer op:

2050 uur voor beleidsvorming op jaarbasis (41x50 LRK nummers)
6 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-03-2020
Peuterspeelzaal Kethel te Schiedam




1940 uur voor coaching op jaarbasis (194 FTE x 10)
In totaal is dat 3990 uur en is 77 uur op weekbasis.

De ureninzet is binnen UN1EK verdeeld over drie functies, te weten:

24 uur voor beleidsvorming.

28 uur voor coaching pedagogisch mede werkers en beleidsvorming op locatie, werkend met de
doelgroep 0-4 jaar (hele dagopvang en peuterspeelzaal).

25,5 uur voor coaching pedagogisch medewerkers en beleidsvorming op locatie, werkend met
de doelgroep 4-13 jaar (buitenschoolse opvang).
Daarnaast is beoordeeld of de berekende ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in het
voorgaande jaar daadwerkelijk is uitgevoerd zoals dit schriftelijk door de houder is vastgelegd.
Uit het gesprek met de beroepskrachten van Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel blijkt dat zij
in 2019 daadwerkelijk zijn gecoacht door de pedagogisch coach van de organisatie. Coaching
vond o.a. plaats door middel van coaching-on-the-job.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Kethel, heeft per dag één stamgroep.
De kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte. Omvang en samenstelling van de groep
voldoen aan de voorschriften.

Gebruikte bronnen











Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Pedagogisch werkplan (versie 05-12-2019)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Coaching en groepscoaching door pedagogisch coach, versie 002, versiedatum 16 -01-2020
Houdergesprek d.d. 06-02-2020
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie
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)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
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 vaardigh eden 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, ste lt 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 kindercent rum
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 Socia al Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepa ald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van
het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder g eeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Peuterspeelzaal Kethel
http://www.UN1EK.nl
16
Ja *

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het O nderwijs. 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 O nderwijs 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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

UN1EK kinderopvang B.V.
Postbus 3014
3130CA Vlaardingen
24416445
Ja

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
H. Schaapman

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Schiedam
: Postbus 1501
: 3100EA SCHIEDAM

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

11-03-2020
24-03-2020
Niet van toepassing
26-03-2020
26-03-2020
26-03-2020

: 26-03-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op d.d. 26-03-2020 heeft er telefonisch hoor-wederhoor plaatsgevonden tussen de
locatiemanager en de toezichthouder. Er is overeenstemming bereikt over de inho ud van dit
inspectierapport. De locatiemanager heeft aangegeven geen schriftelijk reactie in het kader van dit
hoor-wederhoor naar de toezichthouder te zenden.
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