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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
In opdracht van de gemeente Heusden heeft er op 19 januari 2016 een incidenteel
onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont.
Dit betreft een onderzoek, waarbij de vroege voorschoolse educatie is beoordeeld.
Conclusie
De getoetste voorwaarde 'De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s' voldoet niet aan de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De overige getoetste voorwaarden voldoen wel aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Voorschoolse educatie
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont biedt kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar vve aan.
Voor de voorschoolse educatie maakt men gebruik van het programma Piramide.
Momenteel wordt er met het thema winter gewerkt.
Het kinderdagverblijf heeft een peutervolgsysteem waarin de ontwikkelingsdomeinen getoetst
worden bij de kinderen.
De houder heeft een opleidingsplan voor het jaar 2016 opgesteld.
Per week besteedt de houder 10 uur aan voorschoolse educatie.
Niet alle beroepskrachten die op de peutergroep Pippi-Witje werken zijn in het bezit van een VVEcertificaat.
Tijdens de inspectie van 19 januari 2016 wordt er op de peutergroep met 3 beroepskrachten
gewerkt waarvan 1 beroepskracht Piramide geschoold is. De andere twee beroepskrachten hebben
geen vve certificaat behaald.
Indien op een voorschoolse educatie groep meer dan 8 kinderen aanwezig zijn, behoren er ook
twee beroepskrachten aanwezig te zijn die beiden scholing voorschoolse educatie gevolgd hebben.
Overleg en overreding
De toezichthouder heeft de houder overleg en overreding gegeven met betrekking tot het
aanleveren van een jaarlijks opleidingsplan en het uitwerken van vve in het pedagogisch beleids-/
werkplan.
De houder heeft binnen de termijn van 4 werkdagen de documenten overlegd aan de
toezichthouder.
De documenten zijn beoordeeld en meegenomen in het inspectierapport.
Conclusie
De getoetste voorwaarde 'De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s' voldoet niet aan de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De overige getoetste voorwaarden voldoen wel aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met
voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)

Interview anderen (Beroepskracht)
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Observaties (19-1-2016)
Pedagogisch werkplan (Alleen de informatie over VVE is toegestuurd.)
VVE-certificaten
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2016)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Maria Johanna Catharina Dekkers - Oremans
: 17125113
: Ja

Villa Kakelbont
http://www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl
35
Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Heusden
: Postbus 41
: 5250AA VLIJMEN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L. van Ingen

19-01-2016
27-01-2016
04-02-2016
04-02-2016
05-02-2016
05-02-2016

: 26-02-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Onze zienswijze naar aanleiding van het GGD-inspectierapport in het kader van uw incidentele
bezoek naar aanleiding van de VVE-certificatie ziet er als volgt uit:
Zoals u aangeeft in het inspectierapport voldoen wij niet aan de voorwaarde “de beroepskracht
bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse
educatieprogramma’s”.
De overige getoetste voorwaarde voldoen wel aan de eisen zoals gesteld in de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen.
Naar aanleiding van de voorwaarden waaraan wij niet voldoen is er direct actie ondernomen om
onze 2 medewerkers die nog niet VVE geschoold zijn, op korte termijn te scholen.
Dit ziet er als volgt uit:
Scholingsprogramma met begeleiding op de werkvloer:

1 bijeenkomst van 3 uur

4 bijeenkomsten van 2,5 uur

6 praktijkopdrachten. Tijdens de uitvoering van de praktijkopdrachten wordt de deelnemer
begeleid door de VVE-specialist of de leidinggevende. Hiermee borgen we de kwaliteit in de
praktijk.

1 eindassessment afgenomen door de trainer/ beoordelaar.
Bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 24 februari van 13.00 – 16.00 uur op Villa Kakelbont
De overige bijeenkomsten vinden plaats op een locatie van Mikz.
Maandagen van 18.30 – 21.00 uur
29 februari 2015
21 maart 2016
4 april 2016
18 april 2016
De eindassessments worden in april/mei 2016 afgenomen.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

Maria Dekkers
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont
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