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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. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

De locatie 

Kindercentrum Skippybol behoort tot de koepelorganisatie Rollebol BV. Het betreft een 

kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO), gevestigd in het centrum van Alkmaar. 

Het KDV is verspreid over drie verdiepingen, waar 7 stamgroepen van het KDV en 2 basisgroepen 

van de BSO gevestigd zijn. Het KDV staat geregistreerd met 92 kindplaatsen en is tevens 

aanbieder van Voorschoolse educatie (VE). 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2018 en 2019 werd aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. 

• Vanwege de maatregelen omtrent Corona heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden. 

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen.  

Verder zijn de nodige documenten opgevraagd en ingezien. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

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

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

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de gehele organisatie. 

Daarnaast heeft zij voor elke locatie een specifiek pedagogisch werkplan opgesteld.  

Hierin staat de vertaalslag van de overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang. 

 

De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 

teamoverleggen en feedback van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de 

locatieverantwoordelijke. De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt 

conform het pedagogisch beleidsplan. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang. 

Hierbij dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden en zorgen dat: 

 

• 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   
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• 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   

• 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   

• 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  

 

Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 

‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven. 

 

De observatie heeft plaatsgevonden in de middag bij de stamgroepen 'Babygroep C', 'Peutergroep 

A' en 'Peutergroep D' tijdens een moment van vrij spel, een eet- en drink moment, een 

verschoonmoment en het geven van flesvoeding. 

 

Indicator: 

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 

situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.  

 

Praktijkvoorbeeld: 

Een beroepskracht zit op de bank en geeft een baby flesvoeding. Een kind kruipt over de grond en 

begint te huilen. De beroepskracht noemt het kind zijn naam en zegt: "Ja lieverd, jouw fles komt er 

zo aan!" De beroepskrachten overleggen over de voeding van het kind, waarna de andere 

beroepskracht naar het keukenblok loopt om de flesvoeding van het kind te bereiden.  

De beroepskracht maakt oogcontact met het kind, laat de fles en zegt: "Kijk, ik maak je flesje al 

klaar" Het kind begint zachter te huilen en kruipt richting het keukenblok die afgesloten wordt door 

een hekje. Wanneer de fles klaar is, tilt de beroepskracht het kind op, neemt plaats op een kussen 

die zich in de ruimte bevindt, en geeft het kind zijn fles. Tijdens het voeden wrijft de beroepskracht 

over het been van het kind en praat tegen haar. 

 

Indicator: 

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.  

 

Praktijkvoorbeeld: 

Een beroepskracht is aan het opruimen en stopt verschillende kleuren voertuigen in de lades van 

de kast. Een kind pakt een auto en laat hem zien aan de beroepskracht. "Wat een mooie auto is 

dat. Welke kleur heeft de auto?" vraagt de beroepskracht aan het kind. Het kind kijkt naar de auto 

en zegt: "Groen" De beroepskracht complimenteert het kind en pakt een helikopter uit de lade.  

"En welke kleur heeft de helikopter?" vraagt de beroepskracht aan het kind. Het kind is even stil en 

kijkt de beroepskracht aan. Een ander kind komt aanrennen en zegt: "Dat is blauw!"  

De beroepskracht complimenteert het kind en benoemd nogmaals de kleur. "Kan jij dat ook 

zeggen?" vraagt de beroepskracht aan het kind. Het kind benoemd de kleur en de beroepskracht 

klapt in haar handen. De beroepskracht gaat verder met opruimen en zingt ondertussen het lied 

van de helikopter. De kinderen zingen mee.  
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Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. 

 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

Voorschoolse educatie 

Onder voorschoolse educatie (VE) 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. 

 

Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma 'Uk en Puk'. 

 

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld wat voor dit jaar de deskundigheidsbevordering van 

de beroepskrachten beschrijft. 

 

De evaluatie van het opleidingsplan en het pedagogisch beleidsplan op het onderdeel VE heeft 

plaatsgevonden. 

 

De organisatie beschikt over beroepskrachten die voldoen aan de opleidingseisen. 

 

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en ten minste 1 beroepskracht per 8 kinderen. 

 

De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan de visie op de VE beschreven. Er is een concrete en 

toetsbare beschrijving van de wijze waarop:  

• deze visie te herkennen is in het aanbod van activiteiten; 

• de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd; 

• het aanbod van VE hierop wordt afgestemd; 

• ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 

• de inrichting van de ruimte waarin VE wordt verzorgd; 

• materiaal voor VE beschikbaar wordt gesteld; 

• vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie; 

• er zorg voor wordt gedragen dat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud wordt, in 1,5 tijd 

tenminste 960 uur VE kan ontvangen; 

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

 

Het programma uit zich middels een gestructureerd dagprogramma dat zichtbaar is in de praktijk. 

 

Citaat pedagogisch beleidsplan: 

"Iedere groep hanteert een jaarplanning waarop aangegeven is welke thema’s van Uk & Puk 

gedurende het jaar aan bod komen. Het aanbod van de thema’s wordt evenwichtig en in 

samenhang met elkaar verdeeld over het jaar." 

 

Praktijkvoorbeeld: 

De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder dat het thema 'Oef, wat is het warm' net is 

afgerond. De beroepskracht laat aan de toezichthouder de jaarplanning van de groep zien en 

vertelt welke ideeën ze hebben bedacht bij het komend thema. Het nieuwe thema dat behandeld 

gaat worden op de groep is 'regen'. Op de kast in de groepsruimte staat Puk op de kast.  

Daarbij staat op een A4 blad, het thema regen, beschreven. De beroepskracht vertelt dat ze de 

komende periode allerlei voorwerpen gaan verzamelen die bij het thema regen past..  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 

• Interview (Beroepskrachten tijdens inspectiebezoek) 

• Observatie(s) (Praktijkobservaties binnen- en buitenruimte en van de (pedagogische) praktijk) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster (GGD Report Kindercentrum Skippybol 30-08-2021 tot en met 10-09-2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kindercentrum Skippybol, versie september 

2021) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan VVE Rollebol Kindercentra 2021) 

• Evalueren vve Rollebol kindercentra 2020 
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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 

Gebleken is dat personen die structureel werkzaam zijn op de locatie en personen die vanuit hun 

functie toegang hebben tot informatie over de kinderen zijn ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). 

 

De houder draagt zorg voor de koppeling in het PRK, inclusief zichzelf. 

 

Personen die in dienst treden vangen de werkzaamheden aan nadat de koppeling met de houder is 

voltooid. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn beoordeeld.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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

stagiaires 

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit 

de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 

de stamgroep is conform de voorwaarden. 

 

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 

• babygroep A: 12 kinderen van 0 tot 2 jaar onder begeleiding van 3 beroepskrachten; 

• babygroep B: 8 kinderen van 0 tot 2 jaar onder begeleiding van 2 beroepskrachten; 

• babygroep C: 6 kinderen van 0 tot 2 jaar onder begeleiding van 2 beroepskrachten; 

• peutergroep A: 12 kinderen van 2 tot 4 jaar onder begeleiding van 2 beroepskrachten; 

• peutergroep B: 9 kinderen van 2 tot 4 jaar onder begeleiding van 2 beroepskrachten; 

• peutergroep C: 6 kinderen van 1,5 tot 4 jaar onder begeleiding van 1 beroepskracht; 

• peutergroep D: 7 kinderen van 1,5 tot 4 jaar onder begeleiding van 2 beroepskrachten. 
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Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

KDV Skippybol biedt opvang aan maximaal 92 kinderen in 7 stamgroepen: 

• babygroep A: maximaal 16 kinderen van 0 tot 2 jaar, waarvan max. 6 kinderen tot 1 jaar; 

• babygroep B: maximaal 11 kinderen van 0 tot 2 jaar; 

• babygroep C: maximale 9 kinderen van 0 tot 2 jaar; 

• peutergroep A: maximale 16 kinderen van 2 tot 4 jaar; 

• peutergroep B: maximale 15 kinderen van 2 tot 4 jaar; 

• peutergroep C: maximale 11 kinderen van 1,5 tot 4 jaar; 

• peutergroep D: maximale 14 kinderen van 1,5 tot 4 jaar.   

Alle stamgroepen hebben een vaste 2e stamgroep, waarmee zij, indien de beroepskracht-kindratio 

dit toelaat, kunnen samenvoegen. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 

• Interview (Beroepskrachten tijdens inspectiebezoek) 

• Observatie(s) (Praktijkobservaties binnen- en buitenruimte en van de (pedagogische) praktijk) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op 9 september 2021) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (GGD Report Kindercentrum Skippybol 30-08-2021 tot en met 10-09-2021) 

• Personeelsrooster (GGD Report Kindercentrum Skippybol 30-08-2021 tot en met 10-09-2021) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kindercentrum Skippybol, versie september 

2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 
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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 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) 

 

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) 
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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: 

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) 
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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 

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) 
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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 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 : Skippybol 

Website : http://www.skippybol.nl 

Aantal kindplaatsen : 92 

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 : Rollebol Kindercentra B.V. 

Adres houder : Kennemerstraatweg 1 

Postcode en plaats : 1814 GA Alkmaar 

Website : www.rollebol.nl 

KvK nummer : 37095741 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw. S Boerhoop  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Alkmaar 

Adres : Postbus 53 

Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 
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Planning 

Datum inspectie : 09-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 07-10-2021 

: 19-10-2021 

Zienswijze houder : 19-10-2021 

Vaststelling inspectierapport : 20-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 21-10-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


