
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Peuteracademie Provenier (KDV) 

    Harddraverstraat 7 

    3033 XG Rotterdam 

    Registratienummer 336762082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Rotterdam-Rijnmond 

In opdracht van gemeente:  Rotterdam 

Datum inspectie:   12-04-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 23-06-2022 



 

 

2 van 25 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-04-2022 

Peuteracademie Provenier te Rotterdam 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 11 

Ouderrecht ..................................................................................................................... 15 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 17 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 17 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 21 

Ouderrecht ..................................................................................................................... 22 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 23 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 23 

Gegevens houder ............................................................................................................ 23 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 23 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 23 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 23 

Planning ........................................................................................................................ 24 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 25 



 

 

3 van 25 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-04-2022 

Peuteracademie Provenier te Rotterdam 

 

 

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. 

 

Een overzicht van de beoordeelde kwaliteitseisen staat achter in dit rapport. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de praktijk in orde is. Het beleid is niet helemaal in orde. 

Hiervoor is een herstelaanbod gedaan. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum 

Kindercentrum Peuteracademie Provenier maakt deel uit van Stichting Katholieke Peuteropvang 

Rotterdam e.o. De organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio. Kindercentrum 

Peuteracademie Provenier biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het 

kindercentrum heeft 24 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 2 groepen. Op het 

kindercentrum wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden met het programma Uk & Puk. De 

Peuteracademie Provenier is geïnspireerd door de pedagogische visie van Reggio Emilia, wat tot 

uiting komt in de werkwijze en inrichting van de groepsruimte en buitenruimte. 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het 

kindercentrum. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

20-09-2021: De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek zijn gecontroleerd.   

2020: vanwege de COVID-19-pandemie heeft in 2020 geen inspectiebezoek plaatsgevonden. 

18-02-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek 

zijn gecontroleerd. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen  

De pedagogische praktijk is in orde. Bij het bezoek aan het kindercentrum ziet de toezichthouder 

dat er een vriendelijke, vrolijke sfeer heerst op de groep. De beroepskrachten hebben aandacht 

voor alle kinderen, stimuleren de zelfstandigheid en autonomie en begeleiden waar dat nodig is. De 

visie van Reggio Emilia wordt uitgedragen door de beroepskrachten. Ook de ruimte is volgens deze 

visie ingericht met verschillende ontwikkelingsstimulerende materialen. Het ontwikkelen gaat 

spelenderwijs en er wordt aangesloten op het niveau van het kind. 

 

De beleidsdocumenten die zijn gecontroleerd zijn op orde, maar in het kindercentrum wordt er niet 

altijd gewerkt volgens dit beleid. 
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Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder. Het herstelaanbod 

geldt voor de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid: De overtreding is door de houder niet hersteld.  

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang: De overtreding is door de 

houder hersteld. 

• Opleidingseisen: De overtreding is door de houder niet hersteld.     

• Informatie: De overtreding is door de houder hersteld.   

 

Verderop in dit rapport worden de bevindingen per onderwerp toegelicht. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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 

Peuteracademie Provenier heeft een pedagogisch beleidsplan. Hierin staan de onderwerpen 

uitgewerkt die voor alle kindercentra van de houder en specifiek voor de locatie KDV Provenier 

gelden. De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast aan de voorwaarden die horen bij 

de SKPR, die waren deels nog geschreven voor de RVKO. De inhoud van dit beleid is beoordeeld. 

 

De volgende onderwerpen staan duidelijk beschreven in het beleidsplan:   

• hoe het kindercentrum inhoud geeft aan verantwoorde dagopvang; 

• hoe het kindercentrum de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert en hoe ze daarbij 

streeft naar een goede aansluiting op het basisonderwijs. Hierbij hoort de manier waarop de 

overdracht naar school met toestemming van de ouders gebeurt. Ook staat in dit plan hoe de 

instelling ouders doorverwijst naar passende instanties, als er bijzonderheden of problemen 

zijn in de ontwikkeling van hun kind; 

• de manier waarop het kindercentrum de ouders laat weten welke beroepskracht de mentor van 

hun kind is en hoe hij of zij regelmatig de ontwikkelingen van hun kind met hen bespreekt; 

• de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

• hoe het kindercentrum kinderen went aan een nieuwe stamgroep; 

• hoe ouders/kinderen gebruik kunnen maken van extra dagdelen; 

• aard en organisatie van activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten; 

• de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers en hoe het kindercentrum 

hun begeleiding regelt. 

 

Het volgende punt is niet in het pedagogisch beleidsplan beschreven omdat het niet van toepassing 

is voor het kindercentrum: 

• afwijking van de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en kinderen. 

 

Een onderwerp staat niet of onvoldoende concreet in het beleidsplan beschreven. Het gaat om het 

volgende onderwerp: 
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• hoe het kindercentrum de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert en hoe ze daarbij 

streeft naar een goede aansluiting met de buitenschoolse opvang. Hierbij hoort de manier 

waarop de overdracht naar de buitenschoolse opvang met toestemming van de ouders 

gebeurt; 

 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. Daarbij is afgesproken dat de 

houder het pedagogisch beleid aanpast en dit uiterlijk 24 mei 2022 aan de toezichthouder 

toestuurt. 

 

De houder heeft de overtreding niet binnen de afgesproken periode hersteld. De houder heeft het 

beleid op naam van de houder SKPR aangepast maar de overdracht naar de buitenschoolse opvang 

niet beschreven. 

 

Daarom adviseert de toezichthouder de gemeente om te handhaven op de overtreding.   

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 

herstelaanbod, niet is voldaan:  

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) 

 

Pedagogische praktijk 

De toezichthouder heeft in het kindercentrum de vier basisdoelen, zoals die zijn vastgelegd in de 

Wet kinderopvang, geobserveerd en beoordeeld. Daarbij gaat het om: 

 

Emotionele veiligheid  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er 

wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden 

bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

Overdracht van normen en waarden  

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met 

anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij. 
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Voor de observaties wordt het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie 

januari 2015) gebruikt. In dit veldinstrument staan de vier basisdoelen uitgewerkt aan de hand van 

indicatoren en gedragsbeschrijvingen. Hieronder werkt de toezichthouder een paar van deze 

basisdoelen uit. Bij ieder basisdoel wordt een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd 

(cursief), gevolgd door een beschrijving van een situatie die zich tijdens de observatie voordoet. 

 

De observatie vindt plaats tijdens het buitenspelen en het vrij spelen in de groepsruimte. 

 

Persoonlijke competentie 

Observatie: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 

kinderen. 

 

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.  

 

Observatie: 

Een kind maakt tekeningen met krijt op het plein. Op een gegeven moment rolt een krijtje weg. 

Het kind kijkt geïnteresseerd hoe het krijtje rolt. Zij pakt het krijtje op en rolt het nog een paar 

keer. Daarna pakt zij twee krijtjes en kijkt aandachtig wat zij nu doen. Daarna wordt het met drie 

krijtjes herhaald. De beroepskracht vertelt het kind waarom de krijtjes rollen. Er wordt ruimte 

gegeven aan het kind om het rollen te ontdekken. 

 

Binnen heeft de beroepskracht een glijbaan gemaakt. De kinderen mogen via het trappetje 

omhoog klimmen maar ook via de glijbaan. De beroepskracht staat bij de glijbaan en begeleidt het 

klimmen van de kinderen. Zij vertelt over het verschil met klimmen en laat de kinderen het 

ontdekken. 

 

Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 

 

Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 

hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

 

Observatie: 

Een kind moet naar het toilet. De beroepskracht vraagt hem of hij alleen kan gaan. Het kind geeft 

aan dat hij alleen wil. De beroepskracht vertelt hem dat zij dat heel goed vindt. Zij blijft bij de 

buitendeur staan om te horen of hij roept om toch te komen helpen. 

De kinderen mogen eten wanneer zij hier behoefte aan hebben. Op het plein heeft de 

beroepskracht een kleed neergelegd waarop de kinderen kunnen zitten. Meerdere kinderen pakken, 

wanneer zij zin hebben om wat te eten, de eigen rugzak en gaan op het kleed zitten om hun brood, 

cracker of fruit te eten.  

 

Overdracht van normen en waarden 

Indicator: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

 

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 

voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 

 

Observatie: 
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De kinderen spelen buiten en de beroepskrachten volgen de kinderen actief. De kinderen mogen 

alleen op het plein spelen dat direct aan het kindercentrum is gelegen. Een kind fietst eerst rond op 

het plein, maar besluit om de hoek te gaan naar het grote plein. De beroepskracht ziet het, loopt 

naar het kind toe en vertelt hem waarom hij niet naar het grote plein mag gaan. Zij is bang dat hij 

dan door de grote kinderen niet goed gezien wordt, zij misschien tegen hem aanlopen en hij zich 

pijn doet. Het kind fietst daarna weer op het eigen plein. Na een korte periode besluit hij opnieuw 

naar het andere plein te gaan. Opnieuw legt de beroepskracht hem uit waarom dat niet mag en 

waar zij bang voor is. Hij geeft aan dat hij het begrijpt en dat hij nu op het eigen plein blijft fietsen. 

Als hij vervolgens hier blijft fietsen vertelt de beroepskracht hem met een grote glimlach dat zij 

hem een kanjer vindt. Hij straalt. 

 

De beroepskracht helpt een ander kind als een meisje komt vragen of de beroepskracht een fietsje 

uit de schuur kan halen. De beroepskracht kijkt haar aan en zegt dat zij even moet wachten omdat 

zij bezig is om een ander kind te helpen. Zij laat haar zien wat zij aan het doen is. Zodra de 

beroepskracht klaar is, loopt zij mee naar de schuur om de fiets eruit te halen. Het meisje huppelt 

vrolijk mee. 

 

Conclusie 

In de situaties die zijn geobserveerd ziet de toezichthouder dat er zo wordt gehandeld dat de 

basisdoelen uit de Wet kinderopvang voldoende worden gewaarborgd. 

Voorschoolse educatie 

Pedagogisch beleidsplan voorschoolse educatie 

De houder heeft een beleid voorschoolse educatie. Dit beschrijft: 

• de visie op voorschoolse educatie; 

• de manier waarop de ontwikkeling wordt gevolgd en gestimuleerd; 

• richtlijnen voor de inrichting van de ruimte; 

• de manier waarop de ouderbetrokkenheid wordt geregeld; 

• de visie op de doorgaande leerlijn; 

• hoe iedere peuter in anderhalf jaar tijd 960 uur aan voorschoolse educatie kan ontvangen; 

• de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

De houder evalueert jaarlijks de uitvoering van het beleid voorschoolse educatie en past het zo 

nodig aan. 

 

Uitvoering van het beleid voorschoolse educatie 

Kindercentrum Peuteracademie Provenier biedt voorschoolse educatie aan volgens de werkwijze 

van Uk & Puk. Dit is een educatief totaalprogramma, gericht op de brede ontwikkeling van kinderen 

van 2 tot 4 jaar. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de 

woordenschat zijn belangrijke onderdelen. Er is in Uk & Puk ook aandacht voor sociale 

vaardigheden, motoriek en is er een eerste oriëntatie op rekenen. Daarnaast wordt Logo3000 

gebruikt. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het digitale kindvolgsysteem KIJK!. 

De gespreksverslagen met ouders worden opgeslagen in Parnassys, het leerlingvolgsysteem van de 

basisschool. 

 

De groepsruimte is ingericht vanuit de visie van Reggio Emilia, namelijk een zo echt mogelijke 

uitdagende omgeving met natuurlijke materialen. Er zijn herkenbare speelhoeken, zoals een 

huishoek, bouwhoek, auto-treinhoek en een knutsel/verfhoek (atelier). In de ruimte staan open 

kasten met knutsel, verf-, creatieve- en spelmaterialen die de kinderen zelf kunnen pakken. Op de 

gang staat een zand-watertafel waarin op dit moment sensomotorisch zand in zit. Het thema voor 

de komende weken is Groeien. Dit is terug te zien in de aankleding van de groepsruimte. Er 
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hangen plaatjes van het lichaam en van dieren, er zijn themagerichte boekjes en werkjes van de 

kinderen. 

 

Het kindercentrum betrekt ouders bij de voorschoolse educatie door gesprekken te voeren bij het 

halen en brengen en de oudergesprekken. Aan het begin van een thema krijgen de ouders hierover 

informatie en worden hiervan op de hoogte gehouden via de schoolapp en het prikbord. Binnenkort 

hopen de beroepskrachten weer ouders mee te vragen met het thema-uitstapje; dit was door 

COVID-19 niet doorgegaan. Ook worden er koffieochtend of andere themagerichte bijeenkomsten 

georganiseerd. 

 

De meeste kinderen gaan naar de kinderen naar basisschool de Provenier. Er is een warme 

overdracht van de gegevens, na toestemming van de ouders, tussen de beroepskracht en intern 

begeleider. Als een kind naar een andere basisschool gaat, neemt de beroepskracht contact op met 

deze school en worden de gegevens gedeeld. 

 

Basisvoorwaarden voorschoolse educatie 

Het kindercentrum heeft 1 groep voorschoolse educatie. De kinderen in deze groep zijn 2 tot 4 

jaar. Het VE-programma wordt spelenderwijs uitgevoerd tijdens het dagdeel. De groep is 40 weken 

per jaar open en biedt wekelijks 24 uur aan voorschoolse educatie. Peuters van 2 tot 3,5 jaar 

krijgen 12 uur per week aan voorschoolse educatie. Peuters gaan vanaf 3,5 jaar meer dagdelen 

naar het kindercentrum. Daarnaast worden er op 9 donderdagen per jaar activiteiten 

georganiseerd waarbij de peuter extra voorschoolse educatie aangeboden krijgt. Hiermee wordt 

voldaan aan de kwaliteitseis waarin staat dat een kind in anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur aan 

voorschoolse educatie moet kunnen ontvangen. 

 

De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. Er zijn per dag twee vaste beroepskrachten aanwezig. 

Zij hebben een certificaat voorschoolse educatie en beheersen ten minste niveau 3F op Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Aandachtspunt:  

De locatieverantwoordelijke geeft aan dat 1 beroepskracht, die af en toe invalt, haar VE-certificaat 

kwijt is. De beroepskracht onderneemt actie om het certificaat te achterhalen. 

 

Opleidingsplan 

De houder heeft een opleidingsplan waarin staat hoe de kennis en vaardigheden van de 

beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden. Het opleidingsplan wordt jaarlijks 

aangepast. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder heeft vastgelegd hoeveel doelgroepkinderen op peildatum 1 januari 2022 voorschoolse 

educatie ontvangt. Op basis hiervan is het aantal uren berekend dat een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie wordt ingezet. Deze uren worden verdeeld over de 40 

weken in 2022. 

 

De houder heeft een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op de locatie in dienst. Naast de 

reguliere taken als beleidsmedewerker/coach wordt deze ook ingezet als pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Het doel van de VE-coaching is het kwalitatief verhogen van de VE-kwaliteit. De VE-coach 

ondersteunt de pedagogisch medewerkers specifiek op de uitvoering van voorschoolse educatie. In 

het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat de pedagogisch VE-coach op deze locatie zich vooral 
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richt op het thema opbrengstgericht werken, gericht op taalontwikkeling/woordenschat en 

beginnende gecijferdheid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website (www.deprovenier.nl/de-peuteracademie/waarom-de-peuteracademie/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Personeelsrooster (28 maart t/m 11 april 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (eerste en aangepaste versie 24-5-2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (eerste en aangepaste versie 24-5-2022) 
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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. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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 

De inschrijving in het Personenregister Kinderopvang is niet in orde. Eén stagiair, werkzaam bij het 

kindercentrum sinds 1-02-2022, staat niet in het Personenregister Kinderopvang ingeschreven en 

is niet gekoppeld aan de houder. 

 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. Daarbij is afgesproken dat de 

houder een VOG aangevraagd wordt en inschrijving en koppeling uiterlijk voor 24 mei 2022 

plaatsvindt. 

 

De houder heeft de overtredingen binnen de afgesproken periode hersteld. De houder heeft de 

stagiair op 24 mei 2022 ingeschreven en gekoppeld. De toezichthouder adviseert de gemeente om 

niet te handhaven op de overtreding.   

 

De stagiair is echter begonnen met werkzaamheden voor inschrijving en koppeling in het PRK. 

 

Er wordt niet voldaan aan de kwaliteitseisen. 

 

 

 

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

voldaan:  

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) 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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) 

 

Opleidingseisen 

De houder heeft de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach gesplitst: 

• De houder heeft ervoor gekozen om twee medewerkers organisatie breed in te zetten in de 

functie als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij houden zich bezig met het organisatie 

breed ontwikkelen van pedagogisch beleid op de locaties en het coachen van pedagogisch 

medewerkers op die locaties als dat nodig/gewenst is. 

• De (VE)coaching van de beroepskrachten op de locaties wordt uitgevoerd door een team van 

meerdere pedagogisch (VE)coaches. 

 

De beroepskwalificaties van de beide kwaliteitsmedewerkers/coaches zijn gecontroleerd over het 

jaar 2021. Beiden beschikken over een beroepskwalificatie volgens de cao Kinderopvang. 

 

De beroepskwalificatie van de pedagogisch (VE)coach op de locatie, die werkzaam was in 2021, is 

gecontroleerd. De (VE)coach beschikt over een beroepskwalificatie volgens de cao Kinderopvang. 

 

De beide kwaliteitsmedewerkers/coaches en de pedagogisch (VE)coach op locatie worden ook in 

2022 ingezet. 

 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn niet allemaal op orde. Van 1 beroepskracht 

heeft de toezichthouder ondanks meerdere verzoeken geen diploma ontvangen. De toezichthouder 

kan niet beoordelen of de beroepskwalificatie voldoet. 

 

Er wordt niet voldaan aan de kwaliteitseisen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 

herstelaanbod, niet is voldaan:  

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

aangevangen cao Kinderopvang. 
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(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) 

 

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

stagiaires 

Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en het personeelsrooster van 28 maart t/m 12 april 

2022 en het interview met de beroepskrachten blijkt dat er voldoende beroepskrachten zijn 

ingezet. 

 

Aandachtspunt: 

Uit het personeelsrooster constateert de toezichthouder dat op meerdere dagen (29, 30 en 31 

maart en 4, 5, 6 en 11 april) een BOL-stagiair als beroepskracht is ingezet. Uit de 

aanwezigheidslijsten blijkt dat er voor deze dagen meer kinderen genoteerd staan echter op deze 

dagen zijn er minder dan 8 kinderen gekomen en kan zij gezien worden als boventallig.  

 

De toezichthouder heeft dit besproken met de houder. Zij geeft aan dat zij zich bewust is van de 

inzet van de stagiair. De houder geeft aan dat op de meeste dagen meestal niet meer dan 8 

kinderen aanwezig zijn. De vaste beroepskracht waar zij voor ingezet werd, was langdurig ziek. 

Een andere gediplomeerde VE-beroepskracht was tijdens deze periode niet beschikbaar.  

 

Op het kindercentrum wordt 1 (BOL) stagiair opgeleid. De stagiair wordt ingezet volgens de 

voorwaarden die zijn opgenomen in de cao Kinderopvang.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het kindercentrum zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. De ouders en het 

kind hebben te horen gekregen in welke stamgroep het kind zit en welke beroepskrachten op de 

groep werken. 

 

Het kindercentrum bestaat uit 2 stamgroepen: 

 

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

groep 1   2-4 jaar  16 

groep 2  2-4 jaar  16 

 

De groepsgrootte van de stamgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit 

kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de stamgroepen is in overeenstemming 

met de kwaliteitseisen. 

 

Aandachtspunt: 

De houder kan gezien het aantal m2 per dagdeel 16 kinderen plaatsen. De houder is echter 

geregistreerd voor 24 kindplaatsen. De houder dient hier rekening mee te houden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website (www.deprovenier.nl/de-peuteracademie/waarom-de-peuteracademie/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• (Praktijk)leerovereenkomst (Stagiair) 
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• Presentielijsten (28 maart t/m 11 april 2022) 

• Personeelsrooster (28 maart t/m 11 april 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (eerste en aangepaste versie 24-5-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Plattegrond locatie 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

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

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

Informatie 

De SKPR, de houder van het kindercentrum, heeft sinds april 2022 een eigen website. Hierop staat 

informatie over Peuteracademie Provenier en een link naar het LRK waarop de GGD-rapporten te 

vinden zijn. Het kindercentrum heeft ook een eigen website waarop informatie staat voor de 

ouders. Op deze website staat vooralsnog het inspectierapport van 2019. De houder geeft aan zo 

spoedig mogelijk het meest recente rapport en een link naar de website van SKPR op de website 

van het kindercentrum te plaatsen. 

 

De houder van Peuteracademie Provenier is sinds de registratie van deze locatie op 1 maart 2016 

de SKPR (Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken). De SKPR werkt nauw 

samen met de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De toezichthouder 

constateert dat het pedagogisch beleidsplan en VE-opleidingsplan nog deels geschreven zijn vanuit 

de RVKO als houder. De houder moet de ouders en belangstellende informeren over het juiste 

beleid, het beleid van de houder SKPR. 

 

De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. Daarbij is afgesproken dat de 

houder het pedagogisch beleid en het VE-opleidingsplan aanpast aan de houder SKPR en dit 

uiterlijk 24 mei 2022 aan de toezichthouder toestuurt. 

 

De houder heeft binnen de afgesproken tijd maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. 

Het pedagogisch beleidsplan en VE-opleidingsplan zijn aangepast aan de houder SKPR.  

 

Daarom adviseert de toezichthouder de gemeente om niet te handhaven op de overtreding. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.deprovenier.nl/de-peuteracademie/waarom-de-peuteracademie/) 
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• Pedagogisch beleidsplan (eerste en aangepaste versie 24-5-2022) 

• VE-opleidingsplan 2022 

• Website SKPR: www.skpr.nl 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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 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 

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

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

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

 

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 
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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 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. 

 
 

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. 
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(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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

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

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

 

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) 

 
 

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. 
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(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) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuteracademie Provenier 

Website : http://www.deprovenier.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022592792 

Aantal kindplaatsen : 24 

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 : St. Katholieke Peuteropvang Rotterdam e.o. 

Adres houder : Postbus 4250 

Postcode en plaats : 3006 AG Rotterdam 

KvK nummer : 41126911 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Siteur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 
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Planning 

Datum inspectie : 12-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2022 

Zienswijze houder : 22-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 23-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze op het inspectierapport Peuteracademie Provenier  
We zijn zeer verheugd dat de toezichthouder de pedagogische praktijk op orde vindt. ‘De 
vriendelijke en vrolijke sfeer’ die de inspecteur ervaart, erkennen wij evenzeer. Het is fijn dat zij 
zowel de visie van Reggio Emilia als de ingerichte werkruimte volgens de sporen de Reggio 
herkent.  
 

Het is fijn dat er een herstelaanbod is gedaan voor een aantal onderwerpen. We hebben al deze 
onderwerpen hersteld.  
 
Het betreft: 

• Aanpassingen in het pedagogisch beleidsplan rondom de overdracht BSO zijn gedaan. Zie 

bladzijde 27 van het pedagogisch beleidsplan. 

• De wijze waarop ouders gebruik kunnen maken van de extra dagdelen is ook aangepast in het 

pedagogisch beleidsplan. Ook hiervoor verwijs ik naar bladzijde 27. 

• De opleidingseis van S.E. is doorgestuurd naar de toezichthouder. 

• Het VE-certificaat van C.v.V. is helaas nog niet teruggevonden. Zij is de pedagogisch coach en 

staat niet vast op de groep. Tot het moment dat het VE-certificaat gevonden is, zal zij niet als 

pedagogisch medewerker op de groep worden ingezet. Indien het certificaat, dat twintig jaar 

geleden behaald is, niet gevonden wordt, bekijken we de mogelijkheid om de training alsnog 

opnieuw te doen. 

 

 

 

 

 

 

 


