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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd 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. 

 

Beschouwing 

Kindercentrum De Raagten is onderdeel van Stichting GOO (voormalig Fides Kinderopvang). Fides 

Kinderopvang en Zicht Primair Onderwijs zijn per ingang van 19 januari 2017 één stichting, 

genaamd Stichting GOO. De Stichting biedt primair onderwijs en Kinderopvang in de gemeenten: 

Gemert, Bakel en Boekel. Stichting GOO biedt kinderopvang in Beek en Donk en Aarle-Rixtel. 

 

De dagopvang  is samen met de basisschool en buitenschoolse opvang  (BSO) onderdeel van 

kindcentrum De Raagten in Beek en Donk. 

   

In het kindercentrum wordt opvang geboden aan: 

• een babygroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar; 

• een peutergroep dagopvang met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 

• een peuter(werk-) groep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

• twee groepen buitenschoolse opvang . 

 

Het kindcentrum staat geregistreerd als voorschoolse voorziening. 

In de peutergroepen wordt gewerkt met de methode Voorschoolse Educatie Uk en Puk. Om de 

ontwikkeling van de kinderen te volgen wordt het digitale observatiesysteem 'Kijk' gebruikt. Er is 

een nauwe samenwerking met basisschool de Raagten.  

 

Inspectiegeschiedenis 2018-heden 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 

 

Onderzoek Bevindingen  

11-09-2018 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens het risicogestuurd toezicht is getoetst op kernelementen uit de Wet, 

namelijk: pedagogisch beleid, kwalificaties personeel en groepsplanningen, 

werkroosters, achterwachtregeling en kwalificaties EHBO. 

 

Er werd één overtreding geconstateerd omdat er voor de dagopvang niet te 

allen tijde een gekwalificeerde volwassene aanwezig was voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen. 

19-10-2018 

Nader 

onderzoek 

Het nader onderzoek betrof een documentenonderzoek op de voorgaande 

overtreding dat er niet te allen tijde een gekwalificeerde volwassenen met 

kinder-EHBO aanwezig was. 

Uit de EHBO-certificaten en het rooster van de beroepskrachten blijkt dat de 

houder er in geslaagd was deze overtreding op te lossen. 

17-4-2019 

Jaarlijks bezoek 

Tijdens dit onaangekondigde bezoek is getoetst op kernelementen uit de Wet 

Kinderopvang, namelijk op: de algemene dagelijkse praktijk, het pedagogisch 

klimaat, personeel & groepen en veiligheid & gezondheid. 

De getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang.  

2020 Wegens de corona-pandemie heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden. 
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Huidige inspectie 

Op vrijdagochtend 9 juli 2021 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de dagopvang. 

In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 

Deze inspectieactiviteiten richten zich op de pedagogische praktijk, voorschoolse educatie en 

enkele items binnen het domein Personeel & Groepen. 

 

Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek én een inspectie op de locatie zelf. 

Tijdens de inspectie is een prettige sfeer op de groepen waargenomen. De beroepskrachten hebben 

goed kunnen aangeven hoe zij de opvang vormgeven. 

  

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan 

de Wet kinderopvang. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen dit domein is gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het pedagogisch 

beleidsplan. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt beoordeeld of er sprake is 

van verantwoorde dagopvang waarbij zorg gedragen wordt voor de verschillende 

ontwikkelingsgebieden. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Stichting GOO hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Iedere opvangvoorziening heeft dit algemeen pedagogisch beleid 

aangevuld met het locatie gebonden beleid.  

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde opvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 

of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 

kader van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

  

Citaat pedagogisch werkplan: 

We werken met lage meubels gebaseerd op de visie van Emmi Pikler. Ook in de babygroep. 

Volgens Emmi Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Een baby ontwikkelt 

zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen 

tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Wij geven de kinderen veel bewegingsvrijheid, zodat 

kinderen zich vrij kunnen bewegen in een veilige ruimte. 

 

Praktijk 

Bij de dagopvang is gezien dat er gewerkt wordt met de visie van Emmi Pikler. De beroepskracht 

van de babygroep vertelt enthousiast over deze werkwijze. Ze geeft aan dat zelf ontdekken 

centraal staat. De groepsruimte is rustig ingericht met laag meubilair, een ruime grondbox en een 
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speel/klim/kruip element. Er wordt gebruik gemaakt van, bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk, 

speelmateriaal. Het idee hierachter is dat baby's/peuters er zelf creatief mee aan de slag gaat en 

zelf ontdekt wat ermee kan.  

 

Citaat: 

'Voor de creatieve ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat er volop mogelijkheden zijn voor 

ervaren en ontdekken. Ook vinden we van groot belang aan te leren dat sport en spel plezier 

bieden, en dat er geen voorwaarden of gewenst eindresultaat aan verbonden zijn. Het is per 

definitie goed wat een kind doet of maakt.' 

 

Praktijk: 

Tijdens de inspectie is gezien dat de  kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd om hun 

motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens de inspectie 

staat het thema water centraal en krijgen de kinderen o.a. een creatieve activiteit aangeboden. Ze 

krijgen een blauw papier en mogen hierop met zand, plak en papier een strand maken. De 

kinderen mogen zelf ontdekken: voelen aan het zand, smeren met plak etc. De kinderen worden 

vrij gelaten om de activiteit vorm te geven. De beroepskracht is aanwezig voor hulp en past, waar 

nodig de activiteit aan, aan het niveau van de kinderen. Gezien is dat de kinderen trots zijn op het 

resultaat. 

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 

Voorschoolse educatie 

Er is geconstateerd dat de voorwaarden uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie voldoen aan de gestelde eisen. 

   

  

Voorschoolse educatie in pedagogisch beleid: 

Het pedagogisch beleidsplan omvat een beschrijving van: 

• De kenmerkende visie van het kindercentrum; 

• De wijze waarop de 4 ontwikkelingsgebieden van het kind worden gestimuleerd; 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en het aanbod hierop wordt 

afgestemd; 

• De wijze waarop ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind; 

• De wijze waarop de inrichting van de ruimte en beschikbare materialen worden verzorgd; 

• De wijze waarop de aansluiting en overgang van voor- naar vroegschoolse educatie wordt 

vormgegeven; 

• De wijze waarop de houder het aanbod voorschoolse educatie zodanig ingericht dat een kind 

vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur 

voorschoolse educatie kan ontvangen. 

 

Omvang aanbod VE: 

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. Kinderen met een VE indicatie komen minimaal 16 uur per week. Volgens het 

pedagogisch werkplan van de locatie is peuterwerk 40 weken per jaar geopend op maandag, 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur.  Peuters met een VE indicatie 

komen vier ochtenden. 

De peutergroep van de dagopvang is 52 weken per jaar geopend. Kinderen met een VE indicatie  

krijgen een extra dagdeel, naast de dagen die ze al afnemen, om zo aan het aantal gestelde uren 

te kunnen voldoen. Ze krijgen 3 uur VE aanbod in de ochtend en 3 uur VE aanbod in de middag 

(9.30 - 11.30 en/of van 13.30 - 16.30 uur). Ze nemen minimaal 4 dagdelen af en krijgen een extra 

dagdeel VE. Hierdoor wordt er voldaan aan de voorwaarden. 
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Aanbod VE  

Stamgroep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Peuterwerk 08.15 - 12.15 

uur 

08.15 - 12.15 

uur 

08.15 - 12.15 

uur    

08.15 - 12.15 

uur   

08.15 - 12.15 

uur   

Peutergroep 08.30 - 11.30 

uur  

13.30 - 16.30 

uur 

 

08.30 - 11.30 

uur  

13.30 - 16.30 

uur 

 

08.30 - 11.30 

uur   

13.30 - 16.30 

uur 

 

08.30 - 11.30 

uur  

13.30 - 16.30 

uur 

 

08.30 - 11.30 

uur  

13.30 - 16.30 

uur 

 

 

Aantal beroepskrachten VE: 

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. 

 

Groepsgrootte: 

De peutergroep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

 

Kwalificatie VE: 

De beroepskrachten voorschoolse educatie voldoen aan de opleidingseisen. 

 

Taalniveau 3F: 

De beroepskrachten voorschoolse educatie dienen in het bezit te zijn van een document waaruit 

blijkt dat zij niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De 

beroepskrachten op de peutergroep zijn in het bezit van een certificaat/diploma waaruit is op te 

maken dat zij voldoen aan taalniveau 3F. 

 

Opleidingsplan  

De kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden jaarlijks 

onderhouden middels coaching door de pedagogisch coach en scholing. Speerpunten voor 2021 

zijn o.a. ouderbetrokkenheid, doorgaande leerlijn en werken met de observatiemethode Kijk! 

Dit staat beschreven in het opleidingsplan 2021-2022. Het opleidingsplan voldoet aan de 

voorwaarden. 

  

VE Programma: 

Op kinderdagverblijf De Raagten wordt er gewerkt met het VE programma Uk&Puk. Deze methode 

stimuleert jonge kinderen door een combinatie van spelen, werken en leren op een speelse manier 

in hun ontwikkeling. In de peutergroep wordt middels dit programma op gestructureerde en 

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

sociaal-emotionele ontwikkeling (4 ontwikkelingsgebieden). Vanuit de methode wordt er gewerkt 

met thema's. Er is een jaarplanning gemaakt t.b.v. de verschillende thema's, deze duren tussen de 

2 en 5 weken, waarbij de eerste week in het teken staat van de introductie en er in de overige 

weken verdiepingsactiviteiten plaatsvinden. Tijdens de inspectie staat het thema water centraal.  

 

Kindvolgsysteem: 

De Raagten maakt gebruik van het observatie- en registratiesysteem: Kijk!. 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

Door middel van een steekproef is van 5 beroepskrachten gecontroleerd of ze in het bezit zijn van 

een verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 5 beroepskrachten 

ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. (Diploma: Pedagogisch 

Educatief Professional, kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach onder A1) 

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

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt 

gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De dagopvang bestaat uit drie stamgroepen. 
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 Groep:  Leeftijd: Maximaal aantal kinderen: 

 De Molletjes  0 - 2 jaar  12 

 De Uiltjes  2 - 4 jaar  12 

Peutergroep 

 

2- 4 jaar   16 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (3 beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Vrijdagochtend 9 juli 2021) 

• Personenregister Kinderopvang (Inzage: 16-07-2021) 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht (3 beroepskrachten) 

• Presentielijsten (9 juli 2021) 

• Personeelsrooster (9 juli 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (Augustus 2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 

Observaties vrijdagochtend 9 juli 2021 

Groep Molletjes en Uiltjes zijn samengevoegd. Aanwezig: 5 kinderen en 1 beroepskracht 

Peutergroep: Aanwezig: 11 kinderen en 2 beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

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

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

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

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

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

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

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
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a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 



 

13 van 16 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-07-2021 

De Raagten te Beek en Donk 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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 : De Raagten 

Website : http://www.stichtinggoo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035384859 

Aantal kindplaatsen : 42 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : GOO Opvang B.V. 

Adres houder : Postbus 157 

Postcode en plaats : 5420 AD Gemert 

Website : http://www.stichtinggoo.nl 

KvK nummer : 17101430 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Marleen Verachtert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Laarbeek 

Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 5740 AD BEEK EN DONK 
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Planning 

Datum inspectie : 09-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 19-07-2021 

Zienswijze houder : 23-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 23-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De toezichthouder heeft op 23-07-2021 de zienswijze digitaal ontvangen. 

 

We zijn blij dat de toezichthouder weer een bezoek kon brengen aan de locatie. Wij willen graag 

laten zien dat wij ook daadwerkelijk handelen, zoals wij in ons pedagogisch beleid beschrijven. 

De pedagogisch medewerkers hebben de inspectie als prettig ervaren. We zijn blij met een mooi 

inspectierapport met goede feedback, dit vinden wij een groot compliment. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Teamleider kinderopvang 

Kindcentrum de Raagten  

 

 

 

 

 

 

 

 


