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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 

Kinderdagverblijf (KDV) Kindercentrum Stoombol is onderdeel van Rollebol Kindercentra B.V.  

KDV Kindcentrum Stoombol is gevestigd in basisschool Bello in de wijk Spoorbuurt in Alkmaar en is 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. De locatie is in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 30 kindplaatsen en als aanbieder van Voorschoolse 
Educatie (VE) voor de peutergroep. Opvang wordt geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar  

in 2 stamgroepen. De kinderen van de peutergroep worden opgevangen in een eigen groepsruimte 

waar in de middaguren kinderen van buitenschoolse opvang (BSO) Stoombol, van dezelfde houder, 
gebruik van maken.    

  
Inspectiegeschiedenis 

Het LRK geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier volgt een overzicht van de 
meest recente onderzoeken: 

  
 In maart 2020 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden nadat Rollebol Kindercentra B.V. een 

wijzigingsverzoek heeft ingediend om het aantal kindplaatsen te verhogen van 16 naar 30. Aan de 
getoetste voorwaarden werd voldaan. Aan gemeente Alkmaar werd geadviseerd de wijziging door te 
voeren in het LRK. Op 6 april 2020 is de ophoging doorgevoerd, waarna de wijziging vanaf juni 2020 in de 
praktijk is doorgevoerd. 

 In november 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Aan de getoetste voorwaarden werd 
voldaan. 

 In mei 2021 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden tijdens de periode dat Nederland in lockdown 
was vanwege de Coronapandemie. Om die reden heeft ten behoeve van dit onderzoek geen locatiebezoek 
plaatsgevonden en zijn voorwaarden met betrekking tot de praktijksituatie op de locatie niet beoordeeld. 
Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 

 In april 2022 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 

  

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

Het onderzoek 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten 

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

hebben tijdens het onderzoek gesprekken plaatsgevonden met de locatieverantwoordelijke. Verder 
zijn de nodige documenten ingezien, opgevraagd en beoordeeld. 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 
 

Pedagogisch beleid 

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

deze inhoudelijk aan de voorwaarden voldoet. 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 de locatie een specifiek pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin staat de 

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

De volgende eisen die betrekking hebben op dit KDV zijn concreet beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan, in het pedagogisch werkplan of in het stageboekje:   
  

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde kinderopvang 
 De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd, bijzonderheden 

in de ontwikkeling worden gesignaleerd, ouders worden doorverwezen en  naar een 

doorgaande ontwikkellijn wordt gestreefd 
 De wijze waarop aan het kind en de ouders bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 

mentor van het kind is en hoe de mentor verkregen informatie met betrekking tot de 
ontwikkeling bespreekt 

 De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep 

 De tijden waarop wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

 Activiteiten waarbij kinderen hun stamgroep of stamgroepruimte verlaten 
 Het gebruik van extra dagdelen 

  
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, pedagogisch coach en de 
locatieverantwoordelijke. De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt 

conform het pedagogisch beleidsplan.  
  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
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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 

 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 ochtend bij de peutergroep en bij de verticale groep.  

Bij de peutergroep tijdens een moment van vrij spel (waarbij tevens een VE-activiteit werd 
aangeboden), tijdens een opruimmoment, tijdens een overgangsmoment van het opruimen naar 

het aan tafel gaan en tijdens een eet- en drinkmoment. Bij de verticale groep tijdens het 
buitenspelen en tijdens een overgangsmoment van het buitenspelen naar een eet- en 

drinkmoment. 
  

Indicator:  

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

Praktijkvoorbeeld:  
Tijdens het inspectiebezoek vindt bij de peutergroep een moment van vrij spel plaats. De kinderen 

kunnen in de groepsruimte spelen. De beroepskracht voert ondertussen een (VE-)activiteit uit met 

een groepje van 3 kinderen. Hierbij leest de beroepskracht een boek voor dat past binnen het 
huidige thema dat gaande is. Tijdens het voorlezen stelt de beroepskracht verschillende vragen aan 

de kinderen en laat de beroepskracht de kinderen benoemen wat te zien is op de afbeeldingen in 
het boek. Na het voorlezen pakt de beroepskracht een speelgoedvariant van een dokterskoffer met 

toebehoren. De beroepskracht bespreekt met de kinderen wat in de dokterskoffer zit en waar dit 

voor gebruikt kan worden. De kinderen mogen hier vervolgens mee spelen. Naar aanleiding 
hiervan vindt een rollenspel plaats, waarbij een kind speelt alsof het ziek is. De beroepskracht 

betrekt de kinderen bij wat zij kunnen doen om het kind weer beter te laten worden. Hierbij 
worden de speelgoedmaterialen die in de doksterkoffer zitten betrokken.  

Wanneer het opruimmoment begint, wordt hiervoor een lied gezongen. Dit lied wordt tijdens het 
opruimen nogmaals gezongen. Wanneer de kinderen hun handen mogen wassen voordat zij aan 

tafel gaan voor een eet- en drinkmoment, wordt een lied gezongen over het handen wassen. De 

kinderen proberen de liedjes mee te zingen.  
Tijdens het eet- en drinkmoment worden de kleuren van de drinkbekers besproken en mogen de 

kinderen het aantal drinkbekers tellen. Daarnaast wordt tijdens dit eet- en drinkmoment met de 
kinderen besproken welke stukken fruit op de schaal liggen.  
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Indicator:  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.   
Praktijkvoorbeeld:  

Tijdens het buitenspelen bij de verticale groep willen 2 kinderen op dezelfde step. Een 
beroepskracht komt op de hurken bij de kinderen zitten en zegt: "Ik zie dat jij ook op de step wil 

X, maar XX zit nu op de step. Jij mag straks als XX klaar is." Kind X laat de step vervolgens los en 

pakt een andere driewielfiets. Als een ander kind bij een driewielfiets staat en hiernaar kijkt, vraagt 
een beroepskracht aan het betreffende kind of het op de fiets wil. Het kind geeft aan dit te willen. 

"Ga er maar op zitten. Zal ik je helpen?", reageert de beroepskracht vervolgens. De beroepskracht 
helpt het kind om op de driewielfiets te gaan zitten en helpt het kind de  voeten op de trappers te 

zetten. Het kind fiets vervolgens over de buitenruimte. Als een kind op een step staat en om zich 

heen kijkt, komt een beroepskracht bij dit kind en legt uit hoe een step werkt. De beroepskracht 
helpt het kind hierbij.  

  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.  

  
Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

Voorschoolse educatie 

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

  

Op dit KDV wordt op de peutergroep VE geboden middels het programma Uk & Puk. De groep 
bestaat uit maximaal 16 kinderen en ten minste 1 beroepskracht per 8 kinderen. 

De houder beschikt over beroepskrachten die voldoen aan de opleidingseisen en kwalificaties voor 
de 3F- taaleis. 

  
De houder draagt er zorg voor dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in 

anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen. 

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

  
In het VE beleid staat een concrete en toetsbare beschrijving van de wijze waarop: 

  

 Deze visie te herkennen is in het aanbod van activiteiten 
 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 
 Een zorgvuldige overgang plaatsvindt van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 

 Hoe het aanbod VE zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar 
oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen 

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot de inzet van een pedagogisch 
beleidsmedewerker VE en hoe daarmee de kwaliteit van de VE wordt bevorderd 

  

Tijdens het inspectiebezoek is onderstaande praktijksituatie naar voren gekomen, dat overeenkomt 
met de beschrijvingen in het VE beleid: 
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Citaten VE beleid: 
"Rollebol kindercentra volgt de brede ontwikkeling van alle kinderen systematisch. Er wordt 

gebruikgemaakt van het observatie-instrument Kijk! Dit instrument beoordeelt de ontwikkeling op 
het gebied taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling." 

  
"Het aanbod van activiteiten en de zorg en begeleiding wordt planmatig aangepast aan de behoefte 

van ondersteuning van de kinderen. Alle kinderen zijn in beeld bij de pedagogisch medewerkers. 

De kinderen met een achterstand op één van de ontwikkelingsgebieden krijgen individueel of in 
kleine groepen extra begeleiding om de achterstand in te halen. Voor deze kinderen wordt een 

individueel plan opgesteld. In de themakaternen van Uk & Puk staat duidelijk beschreven welke 
doelen met de activiteiten behaald dienen te worden. De pedagogisch medewerkers leggen in de 

jaar- en week- en dagplanningen vast waar aan gewerkt gaat worden. Na de activiteiten worden de 

doelen geëvalueerd en eventueel aangepast." 
  

Praktijkvoorbeeld: 
De beroepskracht heeft tijdens het inspectiebezoek bij de toezichthouder aangegeven dat iedere 

dag VE-activiteiten worden aangeboden. Hiervoor wordt het activiteitenprogramma vanuit het 
betreffende thema van Uk & Puk gebruikt, waarbij deze aangevuld wordt door de beroepskrachten. 

De woorden die bij dit thema horen, worden tevens tijdens de activiteiten aangeboden, aldus de 

beroepskracht. Nadat een VE-activiteit is aangeboden, worden volgens de beroepskracht 
bijzonderheden omtrent de ontwikkeling van kinderen met een VE-indicatie, bijgehouden op het 

zogenoemde 'Registratieformulier Uk & Puk activiteiten'. Deze heeft de toezichthouder ingezien 
tijdens het inspectiebezoek. Daarnaast wordt volgens de beroepskracht aan het eind van iedere 

ochtend een overdracht voor collega's geschreven omtrent bijzonderheden gedurende de dag, 

waarbij de ontwikkeling van kinderen tevens aan bod kan komen. Naar aanleiding van het 
bijhouden van deze tussentijdse ontwikkeling, wordt volgens de beroepskracht voor een kind met 

een VE-indicatie een volledige observatie op alle ontwikkelingsgebieden twee maal per jaar 
uitgevoerd, via het digitale observatiesysteem 'Kijk!'. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder draagt er zorg voor dat een pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet op deze 
opvanglocatie ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van VE. Hierover heeft de houder een 

beleid opgesteld, wat gedurende dit jaar geïmplementeerd wordt op de locatie. Tevens kan 
coaching van beroepskrachten VE plaatsvinden. 

  

De houder heeft op 1 januari 2023 vastgelegd hoeveel kinderen met een VE indicatie op deze 
opvanglocatie worden opgevangen. 

  
De houder heeft doormiddel van een rekentool een minimaal aantal uren inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker VE, op 1 januari 2023 vastgesteld. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Gesprek beroepskracht(en) 
 Observatie(s) (Binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (Rollebol kindercentra, zonder versiedatum) 

 Pedagogisch werkplan (Kindercentrum Stoombol, versie 2023) 
 Beleid voorschoolse educatie (Rollebol kindercentra, versiedatum 18 januari 2023) 

 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Rollebol kindercentra, versie 2023) 

 Pedagogisch coachplan (Rollebol kindercentra, versie 2023) 

 VVE Ouderbeleid (Rollebol kindercentra, versie 2023)   
 Presentielijsten (Van 12 t/m 26 januari 2023, van de peutergroep) 

 Personeelsrooster (Van 12 t/m 26 januari 2023, van de peutergroep)   
 Stageboekje opvang op maat (Rollebol kindercentra, versie juli 2020) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren 
in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat kan alleen met een geldige Verklaring omtrent 

het Gedrag (VOG). 
  

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 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 

Elke beroepskracht dient een geldig diploma te hebben. 
  

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coaches zijn 
beoordeeld.  

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

  



 

 

9 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-01-2023 

Kindercentrum Stoombol te Alkmaar 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Een houder dient een pedagogisch beleidsmedewerker en/of een pedagogisch coach in te zetten 

ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het 
coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze taken kunnen in 

één functie verenigd zijn. 
  

De in te zetten uren zijn afhankelijk van het aantal kindercentra en fte beroepskrachten en zijn 

vastgelegd in rekenregels. Door middel van een rekentool kan een verdeling worden bepaald. 
  

De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coaches schriftelijk vastgelegd. 
De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching kan 

ontvangen. Of de coaching in 2023 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, kan de toezichthouder nog 

niet beoordelen aangezien de houder hier het hele jaar de tijd voor heeft.  
  

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 
 Gesprek beroepskracht(en) 

 Observatie(s) (Binnen- en buitenruimte, (pedagogische) praktijk) 
 Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd tijdens het inspectiebezoek) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch coaches 

 Pedagogisch coachplan (Rollebol kindercentra, versie 2023) 
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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) 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

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

 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 ontw ikkeling 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) 

 
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 ) 
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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 beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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. 
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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) 

 
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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 
 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 
aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 
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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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 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 1.48d 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) 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum Stoombol 

Website : https://www.rollebol.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000045904421 

Aantal kindplaatsen : 30 

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 J. Oosterbaan - Van den Berg  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alkmaar 

Adres : Postbus 53 

Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 
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Planning 

Datum inspectie : 26-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 22-02-2023 

Zienswijze houder : 24-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 27-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 28-02-2023 

 

 

 

 

 

 

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. 
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