
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Benjamin (KDV) 

    Kamillemeen 5 

    3844 HZ Harderwijk 

    Registratienummer 968684294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Harderwijk 

Datum inspectie:   11-04-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 21-04-2022 



 

 

2 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-04-2022 

Benjamin te Harderwijk 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 8 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 10 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 10 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 13 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 15 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 15 

Gegevens houder ............................................................................................................ 15 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 15 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 15 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 15 

Planning ........................................................................................................................ 16 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 17 



 

 

3 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-04-2022 

Benjamin te Harderwijk 

 

 

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. 

 

Beschouwing 

Peuterspeelzaal Benjamin is gevestigd in basisschool ‘Fontanus’ in de wijk Stadsweiden.  

De peuterspeelzaal heeft de beschikking over een eigen groepsruimte met ruimte voor maximaal 

16 peuters. 

Het betreft een peuteropvang met een Christelijke signatuur.  

 

Zowel de houder als de beroepskrachten hebben zich coöperatief getoond bij dit 

inspectieonderzoek. 

De locatie is 5 ochtenden per week geopend.  

 

Inspectiegeschiedenis 

• Onderzoek voor registratie 12-07-2019; Er is een positief advies gegeven tot registeropname. 

Er wordt voldaan aan alle getoetste kwaliteitsvoorschriften. 

• Onderzoek na registratie 21-11-2019; Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 

kwaliteitsvoorschriften. 

• jaarlijks onderzoek 18-09-2020; Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 

kwaliteitsvoorschriften 

• In 2021 heeft er vanwege de coronamaatregelen geen inspectie plaatsgevonden. 

 

Belangrijkste bevindingen 

Bij dit jaarlijks onderzoek wordt voldaan aan de getoetste wettelijke kwaliteitsvoorschriften. 

 

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een document opgestuurd,  

"pedagogisch werkplan locatie Benjamin (versie januari 2021)". 

 

In dit plan wordt het volgende beschreven: 

• Groepssamenstelling. 

• Dagindeling. 

• Eten en drinken. 

• Ondersteuning door andere volwassenen. 

• Pedagogisch coach en beleidsmedewerker. 

• Wennen en afscheid nemen. 

• Mentorschap.  

• Thema-gericht werken. 

• Kindvolgsysteem.    

 

De beroepskrachten laten zien dat zij werken conform het pedagogisch werkplan. Ook in gesprek 

komt naar voren dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het werkplan. 
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Pedagogische praktijk 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang). 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 

is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 

pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden. In de uitwerking van het rapport worden twee, drie of vier aspecten uit 

de observatie nader uitgeschreven. 

 

A. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden.  

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 

functioneren in een veranderende omgeving; 

Contact/affectie                                                

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.  

De kinderen krijgen veel vrijheid om te doen wat ze willen, wel in overleg. De beroepskrachten 

doen mee met de kinderen en hebben ook op deze manier het contact met de kinderen. 

De kinderen krijgen complimenten doordat de beroepskrachten zeggen: "dat hebben jullie knap 

gedaan" of "goed van jou hoor " 

 

Energie en sfeer                                                   

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. 

Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin als in negatieve zin (boos, verdrietig).  

De emoties zijn passend bij de situatie.  De beroepskracht speelt hier ook op in. Een jongen gooit 

een rij blokken om waarop een ander kind boos reageert d.m.v. schreeuwen. De beroepskracht 

roept de twee jongens bij elkaar en gaat het uitspreken. 

De jongengs gaan daarna weer samenspelen. 

 

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;  

Begeleiden en feedback                                      

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bijv. 

leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen. 

Tijdens de kring wordt er aandacht besteed aan het thema "wat heb je aan". 

Een jongen wil graag een jurk aan en hakschoenen. Dit mag van de beroepskracht en de jongen 

laat dit zien aan de groep. Iedereen ziet het vindt het prachtig. 

De jongen houdt ook na de groep zijn jurk aan. 
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Positieve sfeer                                                     

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 

zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 

een positieve sfeer en omgang met elkaar.  

Een jongen krijgt alle ruimte om zijn treinbaan door de ruimte in elkaar te zetten, de jongen geniet 

hier zichtbaar van. 

Als er twee jongens even boos op elkaar worden, wordt dit direct besproken met elkaar zodat de 

sfeer op de groep goed blijft, je mag even boos worden en zeggen dat het niet leuk vindt, maar 

wel uitspreken en daarna weer samen spelen. 

 

conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreft de pedagogische praktijk. 

Voorschoolse educatie 

KDV Benjamin werkt volgens de VE (Voorschoolse Educatie) methode Uk & Puk. Dit is een 

erkend programma voor Voorschoolse Educatie (VE). 

Er wordt gewerkt met Uk en Puk en thema's hiervan, de beroepskrachten vertellen dat het thema 

op dit moment "wat heb je aan" is. In de kring komt dit terug met PUK. 

In de kring wordt aan de hand van Puk aan taalvorming en aan het thema gewerkt. 

Puk heeft kleren aan en of wordt aangekleed met een jurk. De beroepskracht vraag wat het is, net 

als de schoenen. Een jongen vraagt of hij de jurk en schoenen aan mag, en dat mag. 

Er is veel interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen, er worden vragen gesteld aan de 

kinderen, 

Kinderen gaan na de kring zelfstandig spelen, zij kiezen zelf waar ze mee gaan spelen, en de 

beroepskrachten begeleiden de kinderen bij het uitvoeren van activiteiten. Ze doen mee of kijken 

of het goed gaat.  

 

De organisatie observeert aan de hand van de methode KIJK. 

Volgens de methode KIJK en naar aanleiding van de observaties stellen de beroepskrachten een 

individueel stimuleringsplan op. Dit wordt met de ouder besproken en doorgenomen.  

Ouders worden ook betrokken bij de peuter. Er is een tas met daarin VE-materiaal zoals een spel 

en of een boek. Ouders krijgen dit mee naar huis om thuis samen met hun kind dan te oefenen op 

bv kleuren, woorden enz. 

 

Er is een thematafel ingericht met boekjes. 

Op een bod hangen de woordenlijsten met bijpassende plaatjes. Er hangen dagschemakaarten.  

De speelhoeken worden benoemd middels plaatje en woord erbij, bijvoorbeeld huishoek en 

bouwhoek. 

 

De kinderspeelzaal is 5 dagdelen per week geopend, elke ochtend van 8.30-12.15 uur. De groep 

bestaat uit kinderen van 2-4 jaar. 
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Betreft de inzet 960 uur 

In het beleidsplan wordt betreft het aanbod van 960 uur het volgende beschreven: 

De leeftijd van *2 – 2,5 jaar 3 ochtenddagdelen van 3,5 uur. 

De leeftijd van 2,5-3, 4 ochtenddagdelen van 3,5 uur.  

De leeftijd van 3, 4 jaar 5 ochtenddagdelen van 3,5 uur.  

De houder komt op een totaal is dit 976 uur. 

Dit is ruim voldoende voor de wettelijke 960 uur per 1.5 jaar. 

 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift conform cao 

kinderopvang/sociaal werk en een certificaat voorschoolse educatie die hiervoor kwalificeert.  

Beide beroepskrachten beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder voldoet aan de volgende eisen betreft de inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE: 

• De pedagogisch coach betreft VE voldoet aan de kwalificatie-eis. 

• de houder heeft een internbegeleider aangesteld om de coaching VE uit te voeren. 

• De houder heeft vastgelegd hoeveel doelgroeppeuters er op 1 januari 2022 VE aangeboden 

krijgen nl 106De houder heeft een overzicht overleg waaruit blijkt dat in de 149 

doelgroepkinderen ook kinderen zitten met een leeftijd van 2 tot 2,5 jaar. Deze kinderen tellen 

voor dit voorschrift niet mee.   

• Het kwaliteitsvoorschrift vermeldt dat de inzet van het aantal uren dat wordt bepaald door het 

aantal doelgroepkinderen per kindcentrum.  

 

De berekening van het aantal inzetbare uren op organisatieniveau geeft de volgende uitkomsten: 

• Het aantal doelgroepkinderen per 1 januari 2022 is 117. Per kind is 10 uur inzet nodig, een 

totaal van 1170 uur. 

• De pedagogisch coach heeft 28,6 uur in te zetten x 47 weken = 1344,2 uur. 

 

Het aantal uren dat de pedagogisch coach (intern begeleider) tot de beschikking heeft is voldoende 

voor de gehele organisatie voor het aantal doelgroepkinderen vastgesteld op 1-1-2022.  

 

De houder heeft tijdens het conceptrapport en in overleg met een toezichthouder bij een andere 

inspectie de gegevens aangepast. 

 

Conclusie 

Er wordt geheel voldaan aan de voorschriften. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Certificaten voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De twee beroepskrachten die aanwezig zijn tijdens de inspectie, zijn gecontroleerd op de 

inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang. 

Uit de controle is gebleken dat de beroepskrachten ingeschreven staan in het personenregister 

kinderopvang en gekoppeld zijn aan de juiste houder. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften met betrekking tot de verklaringen omtrent gedrag 

en het personenregister. 

Opleidingseisen 

Er zijn twee beroepskrachten aan het werk op de dag van de inspectie.  

 

De beroepskrachten beschikken over de volgende diploma's: 

• MBO-Activiteitenbegeleiding 

• SPW 3 

 

Het diploma MBO-Activiteitenbegeleiding valt onder de overgangsregeling. 

 

De houder heeft eerder het diploma aangeleverd van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

Dit betreft het diploma Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Dit diploma 

kwalificeert hiervoor.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de opleidingseisen. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie zijn er twee beroepskrachten aanwezig met 9 kinderen. 

6 Kinderen zijn afwezig vanwege ziekte en of vakantie. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de eis betreft inzet beroepskrachten. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De locatie is vijf ochtenden (maandag t/m vrijdag) per week geopend van 8.30-12.15 uur. 

De opvang vindt plaats in één groep met maximaal 16 kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt zorggedragen voor de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
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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 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) 

 

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 beschrijft in het 

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

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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) 

 

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 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 en 1.60c lid 1 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. 

 
 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

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

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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) 

 



 

 

15 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-04-2022 

Benjamin te Harderwijk 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Benjamin 

Website : http://www.skh-harderwijk.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022465685 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk 

Adres houder : Postbus 1132 

Postcode en plaats : 3840 BC Harderwijk 

KvK nummer : 41035117 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
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Planning 

Datum inspectie : 11-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-04-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-04-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


