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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. 

De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat 

niet alle voorwaarden zijn beoordeeld. Op basis van een risicoprofiel, de inspectiegeschiedenis en 

de praktijk heeft de toezichthouder de inhoud van het onderzoek bepaald. 

 

Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld: 

• Pedagogisch beleid en handelen conform 

• Personenregister Kinderopvang 

• Beroepskracht-kindratio 

• Stabiliteit 

• Accommodatie 

 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de praktijk geobserveerd en gesproken met de 

beroepskrachten en de coördinator. De coördinator kinderopvang heeft de benodigde documenten 

naar de toezichthouder verzonden. 

 

Beschouwing 

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

volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder 

uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

IKC Vonkenmorgen is onderdeel van Stichting Kinderopvang de Linge. Het kindercentrum biedt 

opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Behalve het kindercentrum is ook een basisschool 

onderdeel van het Integraal Kind Centrum. Het kindercentrum heeft per dagdeel plaats voor 56 

kinderen van 0 tot 4 jaar, verdeeld over vier stamgroepen. Er is plaats voor 60 kinderen van 4 tot 

13 jaar, verdeeld over drie basisgroepen. 

 

Onderzoek geschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek januari 2019; de houder voldeed aan de voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek maart 2020; de houder voldeed aan de voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 2021; de houder voldeed aan de voorwaarden. (In verband met de 

maatregelen rondom Covid-19 vond dit onderzoek telefonisch plaats). 

• Incidenteel onderzoek 2021 (uitbreiding kindplaatsen); de houder voldeed aan de 

voorwaarden. (In verband met de maatregelen rondom Covid-19 vond dit onderzoek 

telefonisch plaats).   

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De toezichthouder heeft dit jaarlijks onderzoek op een donderdagochtend uitgevoerd. Het 

onderzoek heeft zich met name gericht op de beroepskracht-kindratio, de stabiliteit en de 

accommodatie. 
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Conclusie 

De conclusie is dat het kinderdagverblijf van IKC Vonkenmorgen aan de getoetste voorwaarden 

van de Wet kinderopvang voldoet. 

 

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 pedagogisch beleidsplan opgesteld. In het pedagogisch beleid beschrijft de 

houder het algemeen beleid voor de dagopvang en het locatiegebonden beleid. 

 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid handelen. 

Het pedagogisch beleidsplan of onderdelen hieruit worden bijvoorbeeld besproken tijdens de 

werkbesprekingen. Uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties blijkt dat de 

beroepskrachten handelen zoals is beschreven in het pedagogisch beleid. 

 

In de praktijk: 

In het pedagogisch beleidsplan is geschreven dat beroepskrachten positief reageren als het kind 

contact zoekt.  

- Een baby is aan het spelen. De baby kijkt naar de beroepskracht al ze langsloopt. De 

beroepskracht kijkt de baby aan, praat met de baby en aait de baby over het hoofd. De 

beroepskracht vertelt aan de baby dat ze zo weer terugkomt, dan gaat de beroepskracht weer 

weg. Niet veel later gaat de beroepskracht naar de baby en neemt de baby op schoot.   

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde.   

Voorschoolse educatie 

Een programma Voorschoolse Educatie (VE) stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Het VE-

programma richt zich op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

 

IKC De Vonkenmorgen werkt met het Voorschoolse Educatie programma Startblokken. Dit betreft 

de peutergroep Elmobende. 
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Pedagogisch beleidsplan 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan onder andere onderstaande onderwerpen over 

de voorschoolse educatie: 

• De inhoud van het VE-programma. 

• Op welke manier de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen 

wordt gestimuleerd. 

• De manier waarop de ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd. 

• De manier waarop de houder zorgt voor een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie. 

• Hoe ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. 

• De inrichting van de groepsruimte. 

• De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE en hoe daarmee de kwaliteit van de 

Voorschoolse Educatie wordt bevorderd. 

 

IKC De Vonkenmorgen biedt ieder kind vanaf de leeftijd van tweeëneenhalf jaar, de mogelijkheid in 

anderhalf jaar ten minste 960 uur VE te ontvangen. 

 

Opleidingsplan 

De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan 2022 

opgesteld. Hierin beschrijft de houder een plan van aanpak voor de activiteiten en scholing op het 

gebied van VE. 

 

VE in de praktijk 

De toezichthouder ziet dat de beroepskrachten verschillende activiteiten aanbieden. Elke activiteit 

stimuleert verschillende gebieden van de ontwikkeling. De toezichthouder herkent de samenhang 

en de structuur van het programma in de praktijk. 

 

In de praktijk: 

- In de groepsruimte van de Elmobende zijn verschillende activiteitenhoeken waar kinderen aan 

het spelen zijn. Een groep kinderen is aan tafel aan het kleien. Andere spelen in met de auto's in 

de constructiehoek. 

 

- De groepsruimte is op het moment van de inspectie wat leeg. De beroepskracht legt uit dat het 

de laatste dag voor de vakantie is. De materialen en werkjes die er normaal hangen zijn opgeruimd 

en de kinderen krijgen de werkjes mee naar huis. Het thema was "lente" en na de vakantie start 

het thema "kriebelbeestje". Het thema is voor kinderen (en ouders) zichtbaar door middel van: 

- Een verteltafel, met materialen dit te maken hebben met het thema.  

- De werkjes gemaakt door de kinderen. 

- Liedjes 

- Prentenboeken in de kast voor de kinderen 

- De verhaaltjes die worden voorgelezen.   

 

Beroepskracht-kindratio VE 

De groep waar de houder VE aanbiedt bestaat uit maximaal 16 kinderen. Per acht aanwezige 

kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig. 

 

Opleidingseisen VE 

De beroepskrachten (2) voldoen aan de volgende drie eisen: 

• De beroepskrachten VE beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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• De beroepskrachten VE zijn in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse 

Educatie. 

• De beroepskrachten beheersen ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie. De inzet betreft de totstandkoming en implementatie van 

beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten 

voorschoolse educatie. 

  

De houder heeft vastgelegd aan hoeveel kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar per 1 januari 

2022 voorschoolse educatie wordt aangeboden bij IKC De Vonkenmorgen. Op basis van dit aantal 

kinderen (2) heeft de houder berekend hoeveel uur de pedagogisch beleidsmedewerker VE 

minimaal wordt ingezet. 

 

De houder zet de pedagogisch medewerker VE in 2022 onder andere in voor video interactie 

begeleiding. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Coördinator kinderopvang) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek) 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (diploma beroepskrachten aanwezig op 21-04-2022) 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan dagopvang, januari 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (pedagogisch medewerkers 2022 Vonkenmorgen, VE 

gekwalificeerde pedagogisch medewerkers 2022) 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers en coach IKK en VE 
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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. 

 

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 toezichthouder heeft in het Personenregister Kinderopvang (PRK) de volgende registraties 

bekeken: 

• Beroepskrachten (8) 

• Stagiaire 

• Pedagogisch beleidsmedewerker 

 

Allen zijn ingeschreven in het PRK en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft 9 diploma's beoordeeld. Dit zijn de diploma's van: 

• Beroepskrachten (8) 

• Pedagogisch beleidsmedewerker 

 

De beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

De toezichthouder heeft op 21-04-2022 gezien dat er voldoende beroepskrachten aanwezig waren. 

 

Aanwezig per stamgroep op 21-04-2022: 

• Ieniemieniebende; er waren 10 kinderen van 0 tot 2 jaar en 3 beroepskrachten.   

• Oscarbende; er waren 14 kinderen van 2 tot 4 jaar en 2 beroepskrachten. 

• Pino; er waren 5 kinderen van 0 tot 2 jaar en 1 beroepskracht. 

• Elmobende; er waren 14 kinderen van 2 tot 4 jaar en 2 beroepskrachten. 
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De houder zet beroepskrachten in opleiding en stagiairs in volgens de voorwaarden in de cao 

Kinderopvang. 

 

De houder heeft wanneer er één beroepskracht werkzaam is, een achterwacht geregeld in het 

geval van een calamiteit. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

IKC De Vonkenmorgen bestaat uit 4 stamgroepen: 

• Ieniemieniebende; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. 

• Elmobende; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar 

• Oscarbende; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

• Pino; maximaal 8 kinderen van 0 tot 4 jaar. 

 

De houder vertelt aan ouders tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskrachten op 

deze groep werkzaam zijn. 

 

Aan een kind tot één jaar worden maximaal drie vaste beroepskrachten toegewezen. Aan een kind 

vanaf 1 jaar worden maximaal vier vaste beroepskrachten toegewezen. Per dag is één 

beroepskracht werkzaam in de groep van het kind.  

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepsruimtes. 

  

Conclusie 

 De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Coördinator kinderopvang) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (diploma beroepskrachten aanwezig op 21-04-2022) 

• Personeelsrooster (Overzicht beroepskrachten 21-04-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

 

Eisen aan ruimtes 

Het kinderdagverblijf van IKC De Vonkenmorgen heeft 4 stamgroepen. De stamgroepen hebben 

een eigen groepsruimte met een oppervlakte van ongeveer 70 m², per groep. De groepsruimtes 

zijn ingericht met verschillende speelplekken en spelmateriaal. De inrichting van de groepsruimtes 

zijn passend ingericht voor de leeftijd van de kinderen. 

 

Voor de kinderen is een buitenspeelruimte aangrenzend aan het kindercentrum. 

 

De toezichthouder heeft gezien dat de binnenruimtes en buitenruimte passend zijn ingericht in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Coördinator kinderopvang) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek) 

• Plattegrond 
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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) 

 
 

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) 

 

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 
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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) 

 

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 
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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) 

 

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. 
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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. 

  

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) 
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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 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) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

17 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-04-2022 

IKC De Vonkenmorgen te Gendt 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IKC De Vonkenmorgen 

Vestigingsnummer KvK : 000026547015 

Aantal kindplaatsen : 56 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

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

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

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

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

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

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang de Linge 

Adres houder : Polseweg 13 

Postcode en plaats : 6851 DA Huissen 

Website : www.delinge.nl 

KvK nummer : 56699786 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Suze Derksen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 6680 AA BEMMEL 
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Planning 

Datum inspectie : 21-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2022 

Zienswijze houder : 30-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 31-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 07-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op kinderdagverblijf IKC de Vonkenmorgen wordt verantwoorde dagopvang en peuteropvang 

aangeboden. 

Onze pedagogische visie en ons aanbod van dagopvang en voorschoolse educatie komt herkenbaar 

in de pedagogisch praktijk naar voren. 

De bevindingen bij de observatie van de pedagogische praktijk zijn zorgvuldig en herkenbaar 

verwoord. 

  

De linge hecht grote waarde aan continue ontwikkeling van onze pedagogische en educatieve 

kwaliteit. 

Wij beschouwen het inspectiebezoek als prettig en een goede externe toetsing van onze praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 


