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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 een risicogestuurd onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat zij op basis van
een risicoprofiel, inspectie-items heeft geselecteerd. De kwaliteit van de dagelijkse praktijk en
aandachtspunten uit voorgaande onderzoeken staan centraal.
Uit het onderzoek van 8 januari 2020 zijn geen aandachtspunten voortgekomen.
Vanwege het hoge aantal besmettingen met COVID-19, heeft de toezichthouder de locatie niet
bezocht. Zij heeft telefonisch contact gehad met twee vaste beroepskrachten. De
kwaliteitsmedewerker heeft per mail een aantal documenten naar de toezichthouder gestuurd.

Beschouwing
Feiten over het kindercentrum
IKC Binnenstebuiten (KDV), onderdeel van kinderopvangorganisatie Zonnekinderen, is
gevestigd in Integraal Kindcentrum (IKC) BinnensteBuiten te Huissen. Het KDV biedt momenteel
opvang aan maximaal 96 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar, verdeeld over 6 stamgroepen.
Er wordt VVE geboden volgens de methode "Startblokken".
Onderzoeksgeschiedenis
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2018, 2019 en 2020 zijn geen overtredingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
De telefonische inspectie heeft in prettige sfeer plaatsgevonden. De beroepskrachten en de
kwaliteitsmedewerker hebben de toezichthouder van de benodigde informatie voorzien.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein heeft de toezichthouder bekeken of:




De houder over een pedagogisch beleidsplan beschikt dat leidt tot verantwoorde kinderopvang.
De houder in het beleidsplan een kenmerkende visie op de omgang met kinderen heeft
beschreven.
De houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten in overeenstemming met het pedagogisch
beleid handelen.

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, heeft de toezichthouder in de praktijk
bekeken of de houder ervoor zorgt dat:






Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen.
Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen
in de samenleving.

Dit zijn de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang die gelden voor alle kinderen in de
kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004).
Als leidraad voor het gesprek met de beroepskracht heeft de toezichthouder het 'Veldinstrument
observatie kindercentrum (versie januari 2015)' gebruikt.
Pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Zonnekinderen. Daarnaast heeft
elke locatie een pedagogisch werkplan opgesteld. Het werkplan van KDV Binnenstebuiten is in te
zien op de locatie en wordt besproken met de beroepskrachten.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder in ieder geval zorg
voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt de houder
rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden.
Emotionele veiligheid
De beroepskracht van de babygroep gaf in het gesprek aan dat de kinderen een knuffeltje of
doekje met de geur van thuis mochten meenemen, omdat ze een tijdje niet geweest zijn. Maar het
verliep heel goed, aldus de beroepskracht. De kinderen krijgen de tijd om weer rustig te wennen.
Er wordt gekeken hoe een kind binnenkomt. Als een kind verdrietig is, gaat een beroepskracht
bijvoorbeeld even een boekje lezen op de bank of een rustige activiteit doen.
De beroepskracht van de peutergroep zei dat ze alle ouders gebeld hebben om te vragen hoe het
gegaan is, in de afgelopen periode. Ook op de peutergroep gaat het best goed. Rustig pakken ze
het ritme weer op, de vaste rituelen en de kinderen krijgen de kans om weer aan elkaar te
wennen.
4 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-02-2021
IKC Binnenstebuiten (KDV) te Huissen

Persoonlijke competentie
De baby's kunnen in de grondbox spelen en ontdekken. Er ligt speelgoed en voelborden. De
beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling bij baby's door ze op de buik te laten spelen.
De dreumesen leren om zelf uit een beker te drinken en tegen de tijd dat ze 2 jaar zijn, kunnen ze
ook al een boterham smeren.
De beroepskracht van de peutergroep zegt weer te gaan werken aan de zelfstandigheid van de
peuters, zoals zelf de jas aantrekken. Bij sommige peuters is dit wat weggezakt.
Voor peuters die niet meer overdag slapen, wordt een snoezelruimte gemaakt, waar de kinderen
kunnen chillen. Met een lavalamp, een discobal en rustige muziek wordt het een mooie ruimte om
te ontspannen.
Sociale competentie
Wanneer kinderen een conflict hebben met elkaar, kijken de beroepskrachten het eerst aan. Ze
zien dat ze na de lockdown hier weer wat meer begeleiding in nodig hebben. Hoe zeg je dat je iets
niet leuk vindt of dat je iets graag wil?
De kinderen op de babygroep leren al dat als ze het opruimliedje horen, er wat van ze verwacht
wordt. Ze leren om samen op te ruimen waar ze mee gespeeld hebben.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat de pedagogische praktijk voldoende lijkt te worden gewaarborgd.
Omdat de praktijk niet daadwerkelijk is geobserveerd is deze voorwaarde niet beoordeeld.
Voorschoolse educatie
Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is
op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie
programma Startblokken. Uit het telefonisch gesprek met de beroepskracht maakt de
toezichthouder op dat er activiteiten worden aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de
kinderen te stimuleren. De beroepskracht vertelt onder andere dat er op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd wordt op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De toezichthouder herkent de samenhang en de
structuur van het programma conform het Pedagogisch Beleidsplan.
De beroepskracht van de peutergroep geeft aan dat deze week een opstartweek is en er nog geen
thema wordt gebruikt. Volgende week is het thema Carnaval en de week erna begint het thema
Restaurant. Er zijn telkens twee collega's die de activiteiten voorbereiden. Ze kijken hierbij naar de
leeftijden van de kinderen.
Tijdens de Kinderboekenweek hadden ze bijvoorbeeld het boekje "Koko kan het", met bijbehorende
vertelplaten en knutselactiviteiten.
De mentor van het kind met een VVE-indicatie heeft gesprekjes met de ouders over de
ontwikkeling van het kind.
Tijdens de lockdown zijn er pakketjes naar de ouders opgestuurd, zodat ouders ook thuis
activiteiten met de kinderen konden doen.
Het aanbod VE is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud
wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen.
Per acht aanwezige kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig. In totaal worden er
maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen per groep. De beroepskracht van groep Rood
geeft aan dat er op de dag van het telefonisch gesprek in totaal 15 kinderen aanwezig waren.
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De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen:

Men is in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het
opdoen van pedagogische vaardigheden.

Men is in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie.

Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan (2020-2021).
Hierin is opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op het gebied van
voorschoolse educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de wijze van
evalueren is.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten baby- en peutergroep)

Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)

Certificaten voorschoolse educatie

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020-2021)
Factsheet KDV IKC Binnenstebuiten
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Personeel en groepen
Binnen dit domein heeft de toezichthouder gekeken naar:






Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van medewerkers in het personenregister
kinderopvang (PRK).
De koppeling van medewerkers aan de houder in het PRK.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen.
Het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen (=
beroepskracht-kindratio).
De samenstelling van de stamgroep (stabiliteit van de opvang voor kinderen).

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn
gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Opleidingseisen
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 beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en
beroepskrachten op 12-2-2021.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op KDV IKC Binnenstebuiten zijn zes stamgroepen, met elk maximaal 16 kinderen, behalve op de
Oranje groep, daar worden maximaal 11 kinderen opgevangen.




Groepen Paars, Groen en Blauw zijn verticaal (0-4 jarigen)
Groep Roze; de babygroep (0-2 jarigen)
Groepen Oranje en Rood zijn peutergroepen (2-4 jarigen), waar tevens de kinderen met een
VVE-indicatie worden opgevangen.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten baby- en peutergroep)
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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
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)
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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.
(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
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vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, 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)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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)
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 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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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 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

: IKC Binnenstebuiten (KDV)

Website

: http://www.zonnekinderen.nl

Aantal kindplaatsen

: 96

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

: Zonnekinderen

Adres houder

: Postbus 201

Postcode en plaats

: 6900 AE ZEVENAAR

Website

: www.zonnekinderen.nl

KvK nummer

: 09127903

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

: Suzanne Duchateau

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Lingewaard

Adres

: Postbus 15

Postcode en plaats

: 6680 AA BEMMEL
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Planning
Datum inspectie

: 12-02-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 17-02-2021

Zienswijze houder

: 22-02-2021

Vaststelling inspectierapport

: 22-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 22-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 01-03-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op 12 februari 2021 heeft een inspectie (telefonisch- en documentenonderzoek) plaatsgevonden
bij de dagopvang van IKC Binnenstebuiten te Huissen. Het contact is op prettige wijze verlopen en
wij herkennen ons in de rapportage van de toezichthouder.
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