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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. 

 

Beschouwing 

't Zwaluwennest, locatie Brinkstraat maakt onderdeel uit van kinderopvang CNS Putten. De locatie 

bevindt zich achter de bibliotheek en naast een basisschool. 

't Zwaluwennest, locatie Brinkstraat heeft drie groepen die de namen van kleuren hebben, te weten 

blauw, rood en geel. De blauwe groep is tevens een VE-groep. 

In het midden van het gebouw is een centrale hal die gebruikt kan worden om te spelen. Er zijn 

twee peutergroepen en een groep voor kinderen van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf/peuteropvang 

heeft beschikking over een eigen omheinde buitenruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis  

14-3-2017: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de voorwaarden die waren meegenomen in 

het onderzoek. 

25-5-2018: jaarlijks onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn op een drietal domeinen een aantal 

overtredingen geconstateerd: Ouderrecht, Veiligheid en gezondheid en Pedagogisch klimaat, 

betreffende het beleidsplan en voorschoolse educatie. 

19-12-2018: nader onderzoek. De overtredingen zijn hersteld, behalve op het onderdeel 

voorschoolse educatie. 

15-05-2019: jaarlijks onderzoek: Er wordt grotendeels voldaan aan de onderzochte voorschriften. 

Het onderdeel voorschoolse educatie voldoet. Er is een overtreding in verband met de VOG van de 

bestuurders binnen het domein 'personeel en groepen'. Er zijn een paar aandachtspunten 

geformuleerd in het rapport. 

 

Voortgang 

Zowel de beroepskrachten als de houder hebben zich coöperatief opgesteld tijdens het inspectie-

onderzoek. Hoewel het een korte inspectie betrof, waarbij niet alle onderdelen zijn beoordeeld, zijn 

er wat betreft veiligheid en gezondheid een aantal zaken besproken met de houder. Dit is direct 

opgepakt. Bij een volgende inspectie zal dit onderdeel worden meegenomen. Houder heeft 

aangegeven dit op prijs te stellen. 

 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. Ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan is 

wel een aandachtspunt geformuleerd waar houder mee aan de slag kan.  

 

Zie voor een toelichting onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

 

4 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-09-2021 

't Zwaluwennest, locatie Brinkstraat te Putten 

 

 

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 organisatie heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. De beroepskrachten zijn bekend met 

het plan en handelen overeenkomstig het beleid. 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

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. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

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

een veranderende omgeving. 
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C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel.  

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten 

staan beschreven: 

 

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats.  

 

Geobserveerd zijn de volgende momenten: 

• eetmoment; 

• kringmoment, activiteit. 

 

Emotionele veiligheid 

Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen 

Er wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. Kinderen hebben dezelfde vaste 

kinderen om zich heen, de groepsindeling is stabiel. Een kind dat van een andere locatie wordt 

gebracht voor de middag, kent de kinderen duidelijk en geeft de voorkeur aan waar hij bij wil 

zitten. De beroepskrachten zijn duidelijk in hun communicatie. Ze vertellen de kinderen wat er 

gebeurt en wat ze gaan doen. Er wordt gewerkt met een vast dagritme. Deze is ook in 

pictogrammen opgehangen op de groep.  

Als ouders hun kinderen op komen halen is er een overdracht van de ochtend. Bijzonderheden 

worden verteld. 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

De kinderen met een VE-indicatie blijven op de peutergroep eten. De beroepskracht zorgt ervoor 

dat dit moment bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De beroepskracht vraagt bijvoorbeeld 

aan de kinderen: 'Wat doe je allemaal met je mes?' 'Snijden' De beroepskracht herhaalt: 'Snijden 

met je mes.' 'Boter...boter..' De beroepskracht: 'Boter, mag je zelf smeren met je mes.' Niet alleen 

wordt zo de motorische ontwikkeling gestimuleerd, maar door het herhalen en uitbreiden van de 

taaluitingen van de kinderen, wordt ook de taalontwikkeling gestimuleerd. 

 

In de groep hangen en staan ook werkjes en materialen die met het thema te maken hebben. Op 

de kast hangt een formulier wat de kinderen allemaal hebben geproefd, met de begrippen: zoet, 

zuur, bitter, zout en of kinderen het wel of niet lekker vinden. Aan de tafel komt dit ook terug, 'hoe 

smaakt het?' 

Verder komt bijvoorbeeld aan de orde: kleuren (van bekers), tellen van stukjes boterham, vragen 

stellen: 'Mag ik melk?' 
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Op een andere groep wordt een activiteit gedaan waarbij een pop wordt gewassen. Eerst gaan ze 

het gezicht bij langs en de kinderen benoemen en wijzen bij zichzelf aan. Vervolgens mogen ze 

met een washandje de pop wassen, dat wat ze aangewezen krijgen en benoemd hebben. De 

kinderen hebben plezier in de activiteit. Ze lachen en praten erover hoe ze dat thuis doen. 

 

Ook op de babygroep wordt gewerkt met dezelfde methode, uitgewerkt voor 0-2 jaar. 

 

Conclusie 

't Zwaluwennest, locatie Brinkstraat, 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). 

Voorschoolse educatie 

KDV 't Zwaluwennest locatie Brinkstaart, is een VE gesubsidieerde locatie. De VE wordt 

aangeboden in de peutergroep(en). 

 

Peutergroep en VE 

De peutergroep bestaat uit maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Voor de voorschoolse educatie wordt de methode 'Doe meer met Bas' gebruikt. Dit is een 

programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt 

gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De 

erkenning van dit programma is verlopen en staat niet meer in de databank van effectieve 

jeugdinterventies van het NJI.  

Stichting Kinderopvang CNS Putten ontwikkelt momenteel een eigen VE-methode. 

 

960 uur 

In het pedagogisch beleid is hierover opgenomen: 

Wij hebben ervoor gekozen dat kinderen die 2,5 jaar zijn vier dagdelen komen van 8.30 uur tot 

12.00 uur. Wanneer deze kinderen drie jaar worden blijven ze van de vier dagdelen twee dagdelen 

tot 13.30 uur. We eten met deze kinderen en zien dat als een waardevolle activiteit waarin veel 

ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Op die manier komen we ook aan de verplichte 960 uur. 

We gaan uit van 40 schoolweken.  

 

Pedagogisch beleidsplan 

In het beleidsplan en het werkplan voor de peuteropvang, heeft de houder de voor het 

kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te 

herkennen in het aanbod van activiteiten, de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind 

wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling en de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop 

het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd, beschreven. 

 

Thema en inrichting 

Er wordt gewerkt met thema's die uitgewerkt zijn volgens het format van de methode, zodat alle 

aspecten van de ontwikkeling aan bod komen. De ruimte wordt hierop aangepast en ingericht. Dit 

thema is uitgewerkt. De ruimte wordt gedurende het thema steeds verder ingericht. Een uitwerking 

van het thema is gezien. Alle aspecten krijgen een plek binnen het thema en de doelen staan 

duidelijk omschreven. Op de groep hangen bijvoorbeeld gezichten, waarbij de kinderen 

luisteropdrachten kregen om dingen op te plakken/tekenen: de haren geel, de mond rood.. 

etcetera. De opdracht is erbij geschreven, zodat ouders kunnen zien wat de opdracht is geweest.  
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Spel 

In het plan wordt duidelijk weergegeven op welke manieren activiteiten worden gedaan en met 

welk doel. 

 

Dit is terug te zien in het plan van het thema op de locatie.  

 

Volgsysteem 

Er wordt gewerkt met KIJK. Een digitaal systeem waarbij kinderen worden geobserveerd en 

ontwikkelingslijnen worden uitgewerkt. Dit vormt de basis van plannen en doelen. Tevens is het 

een insteek voor de gesprekken met ouders om onder andere het ontwikkelingsverloop te 

bespreken. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders worden mondeling geïnformeerd bij halen en brengen en middels individuele gesprekken. 

Verder is er een thema-nieuwsbrief. 

 

In het beleidsplan is de ouderbetrokkenheid onder andere als volgt verwoord:  

Bij elk thema is er informatie voor ouders met tips en ideeën om thuis ook aandacht te geven aan 

het thema. Er worden voor ouders themaochtenden georganiseerd waarbij informatieoverdracht 

over de kinderopvang en opvoed ondersteunende onderwerpen centraal staan. Ouders worden 

meerdere keren in de gelegenheid gesteld om in alle rust met de pedagogisch medewerker 

(mentor) in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. 

 

Kwalificatie beroepskrachten 

Van de beroepskracht is aangetoond dat zij beschikt over: 

• een getuigschrift van een voor de werkzaamheden passende opleiding die voor 

beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; 

• een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het 

verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. 

  

Opleidingsplan 

De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld. In het plan wordt duidelijk dat er wordt 

geëvalueerd en aangepast waar nodig. 

Voor de beroepskrachten is duidelijk op welke wijze zij middels het opleidingsaanbod, hun VVE-

kennis en vaardigheden op peil houden.  

 

Conclusie: 

Aan de voorschriften met betrekking tot de voorschoolse educatie wordt voldaan. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Plaatsingsoverzicht 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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 

Medewerkers locatie 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 

basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 

de aanwezige personen die ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig zijn, in het bezit zijn 

van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. De personen die 

gecontroleerd zijn, zijn gekoppeld aan Stichting Kinderopvang CNS Putten in het personenregister 

kinderopvang. 

 

Bestuurders 

Beide functionarissen/bestuurders conform het Nederlands handelsregister zijn ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. De VOG-verificatie is in orde. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskracht op locatie 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is 

onderzocht. De beroepskracht is in het bezit is van een passende beroepskwalificatie. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De door de organisatie aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor 

de werkzaamheden passende opleiding. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel wordt voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op het moment van inspectie is er opvang in de babygroep en in de peutergroep: 

• Babygroep: 5 kinderen met 2 beroepskrachten; 

• Peutergroep: 7 kinderen met 2 beroepskrachten, in de ochtend waren 14 kinderen aanwezig. 

 

Ook uit de planlijsten/roosters blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de andere dagen is 

geborgd. 

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In het pedagogisch beleidsplan is over deze locatie het volgende opgenomen: 

'Op alle groepen en dagdelen werken twee vaste beroepskrachten met elkaar. We hebben één 

verticale groep waar we dagopvang bieden voor kinderen van 0 – 4 jaar. In deze groep komt het 

ook voor dat er met drie vaste krachten gewerkt wordt. Deze groep is op de hoofdlocatie. In deze 

groep komen per dag maximaal twaalf kinderen. 

 

De omvang van het aantal kinderen op de peuterspeelzaal is per dagdeel op de hoofdlocatie 

maximaal 14 kinderen per groep in de leeftijd van twee tot vier jaar. Er zijn op de hoofdlocatie 

twee peuterspeelzaalgroepen.' 

 

In de praktijk is het volgende geobserveerd en/of verteld: 

• Rode klas: babygroep 0-2 jaar; 

• Blauwe klas: peutergroep 2-4 jaar, ochtenden en op dinsdag en donderdag incidenteel; 

• Gele klas: maandag, dinsdag 0-2 jaar, donderdagochtend peutergroep jongsten. 

 

Er wordt samengevoegd op de babygroep, wat dan een verticale groep wordt. 

Dit is beschreven in het pedagogisch beleidsplan en ouders tekenen voor deze opvang in de 2e 

stamgroep. 

 

NB: Houder kan de opvang in de stamgroepen concreter beschrijven in het pedagogisch 

beleidsplan. De omschrijving in het pedagogisch beleidsplan van alle locaties samen kan duidelijker 

en per locatie. 

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan (versie maart 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• VE-beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

EHBO 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

 

Spelmateriaal 

Met houder is besproken dat spelmateriaal bedoelt voor huishoudelijk gebruik, niet in de 

kinderopvang thuishoort. Bijvoorbeeld buitenmateriaal van little tikes. Houder zal dit oppakken en 

verwerken in het beleid veiligheid en gezondheid. 

 

Scheiden van sanitair en voedselbereiding 

Het hygiënisch handelen met betrekking tot de bereiding van flesvoeding en het opwarmen 

daarvan, is een aandachtspunt. Houder en beroepskrachten zorgen er na de inspectie weer voor 

dat voedselbereiding en sanitair weer strikt gescheiden wordt. Voedselbereiding en water halen, 

geschiedt in de keuken, gevestigd in het kantoor. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• EHBO-certificaten 
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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 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 
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Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b 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) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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) 

 
 

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) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 't Zwaluwennest, locatie Brinkstraat 

Website : http://cnskinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 42 

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 CNS Putten 

Adres houder : Verzetslaan 17 

Postcode en plaats : 3882 HH Putten 

KvK nummer : 08166820 

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 :  Mevr. A de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 23-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 12-11-2021 

Zienswijze houder : 02-12-2021 

Vaststelling inspectierapport : 03-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2021 

 

 

 



 

 

18 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-09-2021 

't Zwaluwennest, locatie Brinkstraat te Putten 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

Betreft: zienswijze. 

 

Geachte mevrouw de Vries, 

 

Naar aanleiding van uw inspectie van 23-09-2021 willen we graag melden dat er aan de volgende 

punten gewerkt wordt: 

• In het pedagogisch beleidsplan wordt het gebruik van de stamgroepen beter beschreven. 

• Het gebruik van speelgoed dat niet speciaal geschikt is voor kinderopvang heeft onze aandacht 

en dit wordt verwerkt in het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 

• Het hygiënisch handelen met betrekking tot het bereiden van voedsel hebben we direct 

aangepakt. Voedselbereiding en sanitair worden strikt gescheiden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arianne Stoffer, directeur. 

 

 

 

 

 

 

 


