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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. 
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 
 
 

Beschouwing 
Feiten over kinderdagverblijf Pinokkio 

Stichting Peuterwerk Albrandswaard telt vijf locaties, waaronder Pinokkio, welke allen zijn 
gehuisvest in Rhoon en Poortugaal. Iedere locatie biedt halve dagopvang aan voor 2-4 jarigen. 
Kinderdagverblijf Pinokkio heeft 1 stamgroep, waar 2 verschillende groepen peuters worden 
opgevangen. 
 

Inspectiegeschiedenis 

29-10-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
11-12-2017; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Bevindingen tijdens dit onderzoek 
Er heerst een open, ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. Tijdens het inspectiebezoek heeft 
de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk voldoende op orde is. 
 

De houder voldoet niet aan alle voorschriften die bij deze inspectie zijn onderzocht, namelijk: 
• Domein 'Pedagogisch klimaat', item 'Voorschoolse educatie'. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 
 

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 
  
 

Pedagogische praktijk 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
• Emotionele veiligheid 
• Persoonlijke competentie 

• Sociale competentie 
• Overdracht van normen en waarden 
 

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 

Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
 
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens het vrij spel, VE-activiteit, opruimen en het 
kringmoment. 
 
Emotionele veiligheid 

Indicator: de beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze 
aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen 
en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 

 

Observatie: 
Eén van de kinderen heeft tijdens de observatie moeite met het afscheid nemen van zijn ouders. 
De beroepskracht benoemd de gevoelens van het kind en benoemd dat het er mag zijn. "Je mag 
verdriet hebben en huilen". Ze loopt met het kind naar het raam en zwaait samen met het kind de 
ouder uit. De beroepskracht troost het kind door te vertellen dat hij straks weer opgehaald 
wordt.  Als ze samen de ouder hebben uitgezwaait gaat de beroepskracht op zoek naar iets wat het 

kind kan gaan doen en wat hem afleiding geeft. Ze loopt alles samen af met het kind en betrekt 
een ander kind erbij. "Kijk dat is X. Hij wil jou een auto geven". Het kind wil het niet aannemen en 
gaat naast de beroepskracht op de bank zitten en kijkt het spel van het andere kind nog even aan. 
Beroepskracht: " Ik vind het heel lief van jou X, geeft de auto maar even aan mij. Als het kind 
even naar het spel van het andere kind heeft gekeken geeft hij aan ook met de auto's te willen 
spelen. Het kind loopt naar de auto's en het andere kind en gaat spelen. 
 

Persoonlijke competentie 
Indicator: kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
 

In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten van 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
 

Observatie: 
Er worden verschillende liedjes gezongen, zoals het opruimlied en de dagen van de week. Ook 
wordt er voorgelezen tijdens het kringmoment, maar ook tijdens het vrij spel met een klein groepje 
kinderen. Tijdens de kring wordt door de beroepskracht aan de kinderen gevraagd of het mooi of 
slecht weer is vandaag. De kinderen roepen dat het mooi weer is. Eén van de kinderen geeft aan 
dat het wel een beetje waait. De beroepskracht gaat hierop in en vraagt aan alle kinderen hoe ze 

kunnen zien dat het waait. Hierop komen verschillende antwoorden. De beroepskracht vat het nog 
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even samen: "Dan zie je de blaadjes van de bomen bewegen en als het heel hard waait bewegen 
de boomtoppen mee". Ze wijst als ze dit zegt ook naar een boom buiten. 

 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van de 4 
basisdoelen zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften 

met betrekking tot de uitvoering van de pedagogische praktijk. 
 
 

Voorschoolse educatie 

Uitvoering van het beleid voorschoolse educatie 
Tijdens dit inspectiebezoek heeft de toezichthouder beoordeeld of er uitvoering wordt gegeven aan 
het beleid voorschoolse educatie, zoals deze staat opgenomen in het pedagogisch beleidsplan van 

kinderdagverblijf Pinokkio. 
 
De toezichthouder concludeert dat de beroepskrachten uitvoering geven aan de visie van de 
organisatie. De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en genoteerd in het kindvolgsysteem 'Zo 
praat ik', 'Zo doe ik' en 'Zo beweeg ik'. 
 

De ruimte is ingericht in duidelijk herkenbare speelhoeken. Het thema is zichtbaar in de 
groepsruimte door onder meer een praatkaart van 'Bas bij de bakker' en een ingerichte thematafel 
met thema gerelateerde materialen. 
 
Ouders worden betrokken bij de voorschoolse educatie. Ouders ontvangen bijvoorbeeld een 
themabrief. Hierin wordt aan ouders uitgelegd aan welk thema de komende periode wordt gewerkt 
en welke activiteiten er worden gedaan. Ook wordt er een woordenlijst verspreid en wordt op de 

website het thema uitgeschreven. Ouders van VE-doelgroepkinderen krijgen af en toe kleine 
opdrachten mee naar huis, zodat zij dit thuis kunnen oefenen. Aan het eind van een thema worden 
ouders betrokken door bijvoorbeeld een gezamenlijke viering te houden. 
 
Er vindt als ouders hier toestemming voor geven een persoonlijke overdracht plaats wanneer een 
VE-kind overgaat van voor- naar vroegschool. 
 

Randvoorwaarden voorschoolse educatie 
Het kinderdagverblijf biedt 4 dagdelen van 3,5 uur per week opvang aan. Hiermee wordt voldoende 
uren voorschoolse educatie geboden. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen die opgevangen 

worden door 2 VVE-gecertificeerde beroepskrachten. Er wordt gewerkt met de VE-methode: 'Doe 
meer met Bas'. Op het moment van inspectie is het thema: 'Beroepen'. 
 

Opleidingsplan 
Stichting Peuterwerk Albrandswaard heeft een algemeen opleidingsplan dat jaarlijks wordt 
bijgesteld. In het algemene opleidingsplan worden de locaties en het personeel afzonderlijk 
benoemd. 
 
Pedagogisch beleidsplan voorschoolse educatie 
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Pinokkio is beoordeeld op een 

concrete beschrijving van: 
• De voor het kinderdagverblijf 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 ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd. 

• 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. 

• 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. 
In het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Pinokkio ontbreekt informatie over de 
inrichting van de ruimte in het kader van voorschoolse educatie. 
 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-07-2019 
Pinokkio te Poortugaal 

Er wordt hierdoor nog niet voldaan aan de voorschriften. 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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) 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mail- en belcontact met directeur) 
• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie april 2019) 

• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie januari 2019) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij deze steekproef is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK) 
van 3 beroepskrachten beoordeeld. 
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 

Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Opleidingseisen 

De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

N.B. De opleidingseisen van de pedagogisch beleidsmedewerker zijn niet beoordeeld. Zie de 
toelichting bij 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers'. 
 
 

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

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen: 
• er zijn 9 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Goud. 
 

Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De voorwaarde met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is niet 
beoordeeld. Hieronder volgt een beschrijving hoe de houder bezig is vorm te geven aan deze 
voorwaarde: 
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De houder heeft aangegeven dat de sollicitatieprocedure omtrent de functie van pedagogisch 
beleidsmedewerker nog loopt. Er is een geschikte kandidaat voor de functie gevonden. De 

procedure is echter nog niet afgerond. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte. Omvang en samenstelling van de groep 
voldoen aan de voorschriften. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mail- en belcontact met directeur) 

• Interview (Aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 



 

8 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-07-2019 
Pinokkio te Poortugaal 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

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, 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 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, zo concreet en toetsbaar mogelijk, 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. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 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; art 2 en 5 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 en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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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 

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 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 
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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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

 

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 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. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Pinokkio 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 Peuterwerk Albrandswaard 
Adres houder : Forum 112 
Postcode en plaats : 3176TC Poortugaal 
Website : www.peuterwerk-albrandswaard.nl 
KvK nummer : 41134595 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  S.E. van Wijngaarden 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Albrandswaard 
Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3160GA RHOON 
 

Planning 
Datum inspectie : 01-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 13-08-2019 

Zienswijze houder : 09-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 17-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 19-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

In het pedagogisch beleidsplan van Pinokkio is niet duidelijk beschreven hoe de ruimte is ingericht 
en waar het materiaal voor gebruikt wordt. Dit zal zo spoedig mogelijk aangepast worden in het 
pedagogisch beleidsplan van Pinokkio. 

 

 
 
 
 
 
 


