Inspectierapport
Keet in de Kerk (KDV)
Burgemeester Thomas Wackersstraat 56A
6041 AL Roermond
Registratienummer 930428584

Toezichthouder:

GGD Limburg-Noord

In opdracht van gemeente:

Roermond

Datum inspectie:

16-03-2021

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Concept

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3
Beschouwing ................................................................................................................... 3
Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5
Personeel en groepen ...................................................................................................... 10
Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 12
Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 12
Personeel en groepen ...................................................................................................... 15
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 17
Opvanggegevens ............................................................................................................ 17
Gegevens houder ............................................................................................................ 17
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 17
Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 17
Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 17
Planning ........................................................................................................................ 18
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 19

2 van 19
Concept inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-03-2021
Keet in de Kerk te Roermond

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.
Dit jaarlijks verkorte onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd
toezicht. De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen
zij om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider
onderzoek waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. In ieder geval zijn de wettelijk
vastgestelde te toetsen voorwaarden beoordeeld.
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.
Werkwijze huidige inspectie
In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD GHOR Nederland, de
afweging gemaakt of er een fysiek bezoek noodzakelijk is. Tijdens dit jaarlijks inspectie onderzoek
heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze inspectie is naast risicogestuurd (RGT) ook op
afstand uitgevoerd. Op basis van interviews en documentatie zijn de wettelijke eisen zoveel als
mogelijk beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijks onderzoek. Na de feiten
over het kindercentrum volgen de inspectiegeschiedenis en de belangrijkste bevindingen. Deze
worden in het rapport per onderdeel uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf Keet in de Kerk
Kinderdagverblijf Keet in de Kerk is één van de locaties van de houder van Keet in de Kerk BV.
Het kindercentrum is gehuisvest in het voormalige kerk. In het gebouw is ook een BSO van de
houder gehuisvest.
De opvang vindt plaats in een vijftal groepen.
Het kindercentrum is met 64 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen en
als VE-locatie in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.
Het VE aanbod vindt op drie peutergroepen plaats.
Inspectiegeschiedenis

Inspectie 23-04-2018: tijdens dit onderzoek voor registratie is geconstateerd dat er aan de
eisen is voldaan;

Inspectie 12-02-2019: tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn er tekortkomingen op het domein
'Pedagogisch klimaat' geconstateerd;
Bevindingen huidig onderzoek
Op 16 maart 2021 heeft de toezichthouder de jaarlijkse inspectie van kinderdagverblijf Keet in de
Kerk, Burgemeester Thomas Wackersstraat 56A te Roermond opgestart.
Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De
toezichthouder heeft een telefonisch interview met de locatieverantwoordelijke gevoerd en
daarnaast alle documenten digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met een
beroepskracht plaatsgevonden.
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De inspectieactiviteiten richten zich op onderstaande domeinen:

Pedagogisch klimaat;

Personeel & Groepen.
Conclusie:
Tijdens de huidige inspectie zijn er een overtredingen geconstateerd binnen onderstaand
domeinen:

Pedagogisch beleid;

Personeel en groepen.
Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de verdere inhoud
van deze rapportage.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De geconstateerde overtreding met betrekking tot het opleidingsplan is ook in 2019 geconstateerd.
Er is sprake van recidive.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
De pedagogische praktijk is tijdens deze inspectie niet beoordeeld.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de visie, kernwaarden en
uitgangspunten staan omschreven.
De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld. Dat blijkt uit het telefonische interview met een beroepskracht over het handelen
in de praktijk.
De volgende onderwerpen zijn tijdens het interview met de beroepskracht aan bod gekomen:
De manier waarop de visie van de pedagogen Pickler en Reggio terugkomen in de praktijk, het
mentorschap en het wennen van de kinderen. De beroepskracht vertelt hoe er binnen het
kinderdagverblijf wordt gewerkt.
In het kader van VE is er gesproken over de invulling van de VE methode, KIJK, taalstimulering en
de overdracht naar school.
De werkwijze komt overeen met de beschrijving in het pedagogisch beleid.
Inhoud pedagogisch beleid
Bij de beoordeling van het pedagogisch beleidsplan is geconstateerd dat de 3 uursregeling
weliswaar genoemd wordt, maar dat er niet beschreven is wanneer er afgeweken wordt.
Conclusie
Er wordt op één punt niet voldaan aan de getoetste voorwaarde omtrent pedagogisch beleid
voldaan.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )

Voorschoolse educatie
Pedagogisch beleidsplan
Sinds 1 juli 2018 dient in het pedagogisch beleidsplan een aantal wettelijk verplichte onderdelen op
het gebied van voorschoolse educatie (VE) opgenomen te zijn. Het gaat om de volgende
onderdelen, die op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze beschreven dienen te staan:








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;
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en
de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.
Vanaf 1 augustus 2020 is daaraan toegevoegd: 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.

Met betrekking tot de 960 uur norm is de beschrijving niet eenduidig. In het pedagogisch
beleidsplan staat het volgende:
‘De voorschoolse educatie omvat per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. begeleiding VVE kinderen.’
En
‘Om aan deze eis te voldoen wordt er drie maal per week vier uur en een kwartier begeleiding
gegeven en zijn we 52 weken per jaar open waarin ouders eigen keuzevrijheid hebben om
vakanties.’
Op grond van de laatste beschrijving is er aan de 960 norm voldaan. De houder heeft toegezegd
om de tekst die betrekking heeft op 10 uur VE per week, aan te passen.
Inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie/doorgaande lijn:
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden dient in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie te beschrijven.
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De werkwijze inzake de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse is niet opgenomen
in het pedagogisch beleidsplan.
VE in de praktijk
In het pedagogisch beleid is opgenomen de visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze te herkennen is in het aanbod van activiteiten.
Omvang en aanbod voorschoolse educatie
Het aanbod voorschoolse educatie bedraagt voor kinderen in totaal ten minste 960 uur vanaf de
leeftijd van tweeëneenhalf tot vier jaar.
In de praktijk wordt er drie maal per week vier uur en een kwartier begeleiding gegeven (52 weken
per jaar). Hiermee is aan de 960 uur voldaan.
Groepssamenstelling
Een groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen met tenminste één
beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen. De groep is samengesteld uit VEgeïndiceerde en niet-VE-geïndiceerde (reguliere) kinderen.
Kwalificaties beroepskrachten
De beroepskrachten zijn in het bezit van een getuigschrift voorschoolse educatie en beheersen
aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Inrichting ruimte en passend materiaal
Dit onderdeel is in verband met het feit dat de locatie niet bezocht is, niet beoordeeld.
Ouderbetrokkenheid
De ouders worden op de hoogte gebracht van de thema’s die we behandelen en de bijbehorende
woorden door middel van het digitale dagboek van hun kind dat ze in kunnen zien. Hierin
beschrijven wij aan welk thema we werken en welke woorden hier bij horen. Ook zien ouders
daarin welke activiteiten we doen met de kinderen gericht op verscheidene ontwikkelingsgebieden.
Daarnaast hebben we een bord op de groep staan waarop de woorden worden geschreven, zodat
de ouders dit bij binnenkomst kunnen zien. Op die manier kunnen ze thuis ook met deze woorden
oefenen en hierop anticiperen in de thuissituatie door middel van activiteiten, liedjes of boekjes.
Overdracht basisschool
In het beleidsplan staat omschreven dat er een warme overdracht plaatsvindt tussen de mentor
van het kind.
Ouders geven bij de intake toestemming voor informatie uitwisseling met de basisschool. Als een
kind bijna 4 jaar wordt, zal door de mentor van het kind, KIJK! op alle ontwikkelingsgebieden
zorgvuldig worden geobserveerd en geregistreerd. Op deze manier kan er een zo goed en compleet
mogelijk beeld worden gegeven over de ontwikkeling van het kind. De leerkracht van school
ontvangt digitaal individueel rapport van het kind.
VVE-opleidingsplan
In het in 2019 opgestelde inspectierapport is onder meer het volgende opgenomen:
Opleidingsplan 2019
De houder heeft een jaarlijks opleidingsplan Keet in de Kerk opgesteld voor de beroepskrachten
Voorschoolse Educatie. Ten tijde van de inspectie komt niet voor alle onderdelen a t/m e tot
uitdrukking op welke wijze de kennis en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse
educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie,
worden onderhouden.
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Op 20 februari 2019 heeft de toezichthouder hiervoor een herstelaanbod gedaan. Hiervan heeft de
houder gebruik gemaakt. De toezichthouder ontvangt, binnen de geboden hersteltermijn, op 2602-2019 een herzien VVE-opleidingsplan. Echter ook in het herziene opleidingsplan komt voor alle
onderdelen a t/m e onvoldoende naar voren op welke wijze de kennis en de vaardigheden tot
uitdrukking van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig bestrijden van
achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, dient jaarlijks
een opleidingsplan vast te stellen dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis
en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie met betrekking tot de kennis en
vaardigheden, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met e, worden onderhouden.



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 het plan over het jaar 2020 staat het volgende:
‘Onderhouden/herscholen/bijscholen:
In het kalenderjaar 2020 worden de pedagogisch medewerkers middels ‘coaching on the job’
ondersteund door de pedagogische kwaliteitscoach. Zij richt zich op de kwaliteit van uitvoering van
VVE op de werkvloer.
In 2020 behalen bijna alle pedagogisch medewerkers van de peutergroep hun certificaat voor de
cursus NMG voor peuters. (NMG= Nederlands met Gebaren)
De pedagogisch medewerker die hier niet aan deelneemt wordt gecoacht hierin door de andere
medewerkers middels train de trainer en zal de vervolgcursus van de handpop gaan volgen om zich
ook in dat jaar bij te scholen.
‘Naam beroepskracht’ is in november 2019 met de cursus VVE bekwaam gestart en zal deze cursus
naar alle waarschijnlijkheid in mei/juni 2020 afronden.
De voornemens zijn, met uitzondering van de training Nederlands met Gebaren (die vanwege
Corona is opgeschort), uitgevoerd.’
In zowel de opleidingsplan 2020 zijn de onderdelen a t/m e onvoldoende opgenomen.
Programma voorschoolse educatie.
De houder dient een programma te gebruiken waarin op gestructureerde en samenhangende wijze
de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling.
In voorgaande rapporten is het volgende opgenomen: ‘Op het kinderdagverblijf wordt de eigen ‘VEmethode’ gebruikt. In overleg met de gemeente Roermond en BCO zijn afspraken gemaakt over
het gebruik van een adequate VVE-methode en dit wordt jaarlijks getoetst bij de betreffende
aanvraag tot subsidieverlening van het VVE-aanbod.’
Uit de bij de houder opgevraagde informatie blijkt dat de werkwijze in 2016 beoordeeld is. In
samenspraak met de gemeente Roermond is dit inspectie-item nu niet beoordeeld. De gemeente
bekijkt intern of de door eerder gemaakte afspraken nog up-to-date zijn.
Conclusie:
Er wordt op 2 onderdelen (de beschrijving van inhoudelijke aansluiting en de inhoud van het
opleidingsplan) met betrekking tot het VE-beleid niet aan de eisen voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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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 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, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch 16-03-2021 en 31-03-2021)
Interview (beroepskrach, telefonisch 31-03-2021 en 04-04-2021)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3F taalniveau beroepskracht(en), VE certificaten en diploma’s
Opleidingsbeleidsplan VVE 2020 en 2021
Pedagogisch beleid KDV 2021 versie 23
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Van de houder, 9 beroepskrachten van deze locatie en de pedagogisch coach is geconstateerd dat
zij in het personenregister kinderopvang staan ingeschreven met een geldige Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) en tijdig zijn gekoppeld aan de houder.
Eén beroepskracht is te laat aan de houder gekoppeld.
Deze beroepskracht, die haar werkzaamheden op 6-1-2020 gestart is, is op 18- 2- 2020 aan de
houder gekoppeld.
Conclusie
Er wordt niet voldaan aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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
De beroepskrachten en de pedagogische coach beschikken over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Inzet beroepskrachten
Tijdens de inspectie zijn er op de stamgroepen voldoende beroepskrachten aanwezig in relatie tot
het aantal aanwezige kinderen.
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In de tabel is de beroepskracht-kindratio van de inspectiedag
Basisgroep
Leeftijd
Aanwezige Aanwezige
kinderen
beroepskrachten
De lentetuin
0 tot 1 jaar 8
2
De wintertuin 0 tot 1 jaar 7
3
De zomertuin 2 tot 4 jaar 9
2
De herfsttuin 2 tot 4 jaar 14
2
De tovertuin
2 tot 4 jaar 5
1

beschreven:
Vereiste
beroepskrachten
2
3
2
2
1

Ook uit een steekproef van presentielijsten en de personeelsroosters van week 9,10 en 11 blijkt
dat de houder voldoende beroepskrachten inzet tijdens de dagopvang voor het aantal kinderen
in beide stamgroepen. Hierbij is zowel naar het aantal kinderen als de leeftijden van de aanwezige
kinderen gekeken.
Er werkt één BBL-er op het kindercentrum. De BBL-er wordt boventallig ingezet.
Inzet stagiair(s)
Er werken op het moment van het onderzoek geen stagiairs op het kinderdagverblijf.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarde voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang stamgroepen.
De indeling in groepen op het kindercentrum is als volgt:
Groep
De lentetuin
De wintertuin
De zomertuin
De herfsttuin
De tovertuin

Leeftijd
0 tot 1
0 tot 1
2 tot 4
2 tot 4
2 tot 4

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Maximaal aantal kinderen
10
10
16
16
14

Deze door de houder beschreven groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch 16-03-2021 en 31-03-2021)
Interview (beroepskrach, telefonisch 31-03-2021 en 04-04-2021)
Personenregister Kinderopvang (verificatie 16 03 2021)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 9,10 en 11)
Personeelsrooster (week 9,10 en 11)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 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, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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.
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(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, 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 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 EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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)
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Keet in de Kerk

Website

: http://www.keetindekerk.com

Aantal kindplaatsen

: 64

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

: Keet in de Kerk B.V.

Adres houder

: Burg Thomas Wackersstr 56A

Postcode en plaats

: 6041 AL Roermond

KvK nummer

: 67353606

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Limburg-Noord

Adres

: Postbus 1150

Postcode en plaats

: 5900 BD VENLO

Telefoonnummer

: 088-1191200

Onderzoek uitgevoerd door

: Ad Koch

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Roermond

Adres

: Postbus 900

Postcode en plaats

: 6040 AX ROERMOND
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Planning
Datum inspectie

: 16-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 01-04-2021

Vaststelling inspectierapport

:

Verzenden inspectierapport naar houder

:

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

:

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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