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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per 

domein verder uitgewerkt. 

   

Feiten over het kindercentrum 

Peuteropvang Calimero (KDV) maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Peuteropvang Losser 

B.V. De peuteropvang is gehuisvest in een unit op het schoolplein van basisschool De Wegwijzer 

aan de Sperwerstraat 1 te Losser. 

Bij de peuteropvang worden maximaal veertien kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar 

opgevangen. 

 

Op deze locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden. 

   

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. In de schoolvakanties is de peuteropvang 

gesloten. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 23-09-2019; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden.   

 26-11-2020; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

 11-11-2021; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

 

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

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

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

 

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

beleid. 

 

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

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

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

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

Pedagogisch beleid 

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.   

 

In het pedagogisch werkplan van de locatie ( versie 2022) wordt onder andere het volgende 

beschreven: 

 

 een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van 

verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang; 

  de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.   

 

De beroepskracht kan tijdens het interview vertellen wat in het pedagogisch beleid staat 

beschreven. Zij vertelt hoe zij in de praktijk invulling geeft aan hetgeen in het beleid beschreven 

staat.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Pedagogische praktijk 

Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt 

beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan.  

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015, GGD GHOR). 

Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.  

 

Er is tijdens de inspectie op maandagochtend 04-07-2022 ongeveer 60 minuten geobserveerd. Er 

heeft een interview met de aanwezige beroepskrachten plaatsgevonden. 
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Emotionele veiligheid 

De houder draagt er zorg voor 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.   

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief. Zij laten actief merken dat zij het kind 

begrijpen en reageren daar adequaat op. 

 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

 

Observatie 

Tijdens het buitenspelen moet een kind huilen. De beroepskracht ziet dit en gaat naar het kind toe. 

Zij gaat door haar knieën en aait het kind over zijn hoofd. Ze vraagt: “Heb je je gestoten?” Het 

kind kan niet duidelijk vertellen wat er precies gebeurd is. De beroepskracht vraagt of hij er een 

koud doekje op wil. Dit wil het kind wel. Vervolgens tilt zij het kind op en vertelt dat ze er binnen 

even een doekje en een zalfje erop gaan doen. 

 

In de groep is een nieuw kind. Het kind spreekt de Nederlandse taal niet en wordt, zo vertelt de 

beroepskracht, intensief begeleid. Tijdens de observatie is te zien dat de beroepskracht een 

vertrouwensrelatie met het kind opbouwt. Zij heeft veel aandacht voor het kind zowel voor het 

welbevinden als de taalvaardigheid. Zo komt het kind bij haar als hij iets wil laten zien. De 

beroepskracht sluit op passende wijze aan op de situatie of vraag van een kind. Zij doet dit door 

middel van verbaal en non- verbaal contact. 

 

Persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 

van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 

vaardigheden om kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. 

   

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 

 

Observatie  

Het dagprogramma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Tijdens de observatie is er 

buiten en binnen geobserveerd. De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met 

een bepaalde activiteit. Zo zijn er kinderen aan het fietsen, spelen kinderen met zand of klimmen 

en klauteren zij in de ruimte. Binnen spelen enkele kinderen met de zandtafel, spelen zij met een 

beroepskracht met de Lego of zijn zij aan het kleuren aan tafel. Momenten van betrokkenheid 

(aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend en oppervlakkig spel. 

 

De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. 

Als een kind na het buitenspelen wat verdrietig is en om mama vraagt, neemt de beroepskracht 

het kind mee naar de dagritmekaarten. Ze laat zien dat ze net buiten hebben gespeeld en dat ze 

hierna gaan eten en drinken. De beroepskracht laat aan de hand van de kaarten zien wanneer het 

tijd is om naar huis te gaan. 

Een ander kind vraagt om een koekje. De beroepskracht neemt het kind mee naar de 

dagritmekaarten. Hierop wijst zij het moment aan dat ze gaan eten en drinken. De kinderen voelen 

zich gezien en begrepen door de beroepskrachten. 
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Sociale competentie 

De houder draagt er zorg voor dat de 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.   

 

De kinderen zijn deel van de groep. 

 

Observatie 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van de ruimte en activiteiten. De groepsruimte is ingericht in het kader van het thema 

‘zomer’. In de groepsruimte staan een zandtafel en een strandstoel. Verder is in de groepsruimte 

een strandbal en hangen er voorwerpen aan de muur die met het thema te maken hebben. De 

kinderen hebben ook werkjes gemaakt binnen dit thema. Zo hangen er bijvoorbeeld geknutselde 

ijsjes in de groepsruimte.   

 

Waarden en normen 

De houder draagt er zorg voor dat de 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. 

 

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

 

Observatie  

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

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

Als de kinderen naar binnen gaan, vragen de beroepskrachten aan de kinderen om te helpen 

opruimen. De kinderen die al klaar zijn, wachten bij de deur van de peuter ingang. Sommige 

kinderen willen naar het toilet. De beroepskrachten wijzen de kinderen erop dat zij dan ook hun 

handen moeten wassen. 

Als een kind met het zand uit de zandtafel elders in de ruimte loopt, zegt de beroepskracht dat het 

zand bij de zandtafel moet blijven. Ze vertelt: “Anders kunnen andere kinderen erover uitglijden.”   

De beroepskracht legt uit waarom een bepaalde regel of afspraak geldt. 

 

Conclusie 

Er wordt, ten tijde van het onderzoek, voldaan aan de voorwaarde inzake de pedagogische 

praktijk. 

Voorschoolse educatie 

Peuteropvang Calimero is een locatie waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. 

 

De houder beschrijft in haar pedagogisch beleids-/werkplan (en aanvullende documenten) de 

volgende onderwerpen:  

 

 de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

 de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

 de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen; 
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 het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie; 

 de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie; 

 de wijze waarop de houder de uitvoering jaarlijks evalueert en het plan zo nodig aan de hand 

hiervan bijstelt. 

 

De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is 

ingericht dat een kind vanaf de dag dat het twee en een half jaar oud wordt in anderhalf jaar ten 

minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

Kinderen met een VVE-indicatie krijgen op deze locatie zestien uur VE per week aangeboden, 

verdeeld over vier ochtenden.  

De houder gebruikt hiervoor het programma Piramide, waarin op gestructureerde en 

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

   

De VE-peutergroep bestaat op deze locatie uit maximaal veertien kinderen in de leeftijd van twee 

tot vier jaar. Op de dag van inspectie zijn elf kinderen aanwezig, waarvan vijf kinderen met een 

VVE-indicatie. Zij worden begeleid door twee vaste beroepskrachten. 

 

Op deze locatie werken vier vaste beroepskrachten en twee vaste invalkrachten. De 

beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE-certificaat en beschikken over een bewijsstuk 

waarop inzichtelijk wordt gemaakt dat zij tenminste niveau 3F beheersen op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 

De houder heeft voor het jaar 2021/2022 een opleidingsplan opgesteld voor de werkzame 

beroepskrachten voorschoolse educatie binnen Peuteropvang Losser BV. In 2022 ligt de aandacht 

(evenals in 2021) op het werken met het nieuwe kindvolgsysteem Looqin en VVE-thuis. In het 

opleidingsplan wordt vermeld dat de VE tijdens de teamoverleggen een vast onderwerp op de 

agenda is. Daarnaast worden de beroepskrachten ondersteund door de pedagogisch coach met 

betrekking tot de voorschoolse educatie.  

 

De houder van een kindercentrum beschrijft in het pedagogisch beleidsplan 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. 

De houder beschrijft hoe de coaching wordt vormgegeven echter is de informatie onder het kopje 

VE-coaching erg beperkt. Het betreft hier een locatie met één groep. De coaching die wordt 

gegeven, wordt automatisch in de VE- groep gegeven. Het onderscheid of verschil tussen de 

coaching vanuit de reguliere uren en de coaching vanuit de VE- uren lopen door elkaar. De 

toezichthouder adviseert met name de VE-coaching gespecificeerder te beschrijven.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de voorschoolse educatie. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Peuteropvang Calimero zet een pedagogisch beleidsmedewerker VE in. De inzet op deze locatie 

betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot VE en 

coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 
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Berekening inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingezet, wordt jaarlijks op 1 

januari per locatie bepaald door het aantal doelgroep-peuters waaraan op 1 januari VE wordt 

aangeboden, te vermenigvuldigen met tien uur. Volgens de houder maken bij Calimero op 1 

januari 2022 zes doelgroep-peuters gebruik van VE. De minimale ureninzet is door de houder 

vastgelegd en is voor deze locatie op juiste wijze berekend op: 6 x 10 = 60 uur.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie november 2021) 

 Pedagogisch werkplan (versie november 2021) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 registraties in het personenregister kinderopvang (PRK) en koppelingen van de personen die op 

basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens 

opvanguren werkzaam zijn op deze locatie, zijn allen meegenomen in de beoordeling. Het betreft 

twee stagiaires, twee nieuwe beroepskrachten en vier beroepskrachten die al langer in dienst zijn 

bij de houder.  

 

Deze personen zijn geregistreerd in het systeem en aan de houder gekoppeld. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De diploma's van zes beroepskrachten (waaronder twee nieuwe beroepskrachten) zijn opgevraagd 

en beoordeeld. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in 

de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Het diploma van de pedagogisch coach is tijdens een eerder onderzoek akkoord bevonden. Omdat 

deze pedagogisch coach zelf ook op de groep staat, wordt zij gecoacht door de coach vanuit De 

Lutte. Ook deze coach beschikt over de juiste beroepskwalificaties. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opleidingseisen. 

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

stagiaires 

Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 

1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 

Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 

 

Deze locatie heeft één stamgroep. Tijdens het onderzoek waren er elf kinderen aanwezig. Zij 

werden begeleid door twee beroepskrachten. 
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Uit de observatie blijkt dat er op de dag van het onderzoek voldoende beroepskrachten worden 

ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder is eigenaar van Kindcentrum Supertof Losser POV BV. Het aantal uren voor POV 

Calimero wordt jaarlijks op 1 januari bepaald aan de hand van de rekenregel (50 uur x het aantal 

kindercentra voor beleidsontwikkeling) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers voor 

coaching). 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra   

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

uit het LRK betreft één kindercentrum à 50 uur aan beleidsontwikkeling. 

Dezelfde houder exploiteert ook enkele BSO's in dezelfde gemeente. Deze vallen echter onder een 

andere BV.  

   

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Volgens de houder zijn op 1 januari 2022 0,89 fte beroepskrachten werkzaam bij Calimero. 

De toezichthouder vindt de door de houder berekende aantallen aannemelijk. 

 

Berekening minimale ureninzet 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald door het nemen van 

de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). 

 

50x 1= 50 

10x 0,89 = 8,90 

Tezamen komt dit neer op 58,90 uren aan beleid en coaching voor deze locatie.  

 

De minimale ureninzet voor 2022 is door de houder op juiste wijze berekend. 

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder 

aannemelijk bevonden. 

   

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

Voor deze locatie is een pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach aangesteld.  

De vastlegging van de uren voldoet aan de volgende aspecten: 

 

 de urenverdeling is jaarlijks per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 

 de houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichte lijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders. Er hangt bij de ingang een document waarop de coach zich 

voorstelt, haar taken beschrijft en de urenverdeling wordt weergegeven. 

 de houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren per locatie. 

 uit de urenverdeling per kindercentrum kan blijken dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Uit het interview met de houder en de beroepskrachten blijkt dat er het afgelopen jaar coaching 

heeft plaatsgevonden.  
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Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake 'inzet pedagogisch beleidsmedewerkers'.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (mevrouw Stein) 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 document coaching in de hal 
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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 a rtikel 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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

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

 

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

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

acht kinderen. 

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

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

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

 

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

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

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

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

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

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

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

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

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

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

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

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

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

voorschoolse educatie,  

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

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

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

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

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

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

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

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

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

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

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

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

educatie) 

 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

educatie) 

 

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

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

 
 

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) 

 

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

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

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

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

  

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

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

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

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

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

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

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

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

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

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

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

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

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

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

 

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 
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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 : Peuteropvang Calimero 

Website : http://www.kinderopvang-losser.nl 

Aantal kindplaatsen : 14 

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 : Kindcentrum Supertof Losser POV B.V. 

Adres houder : Lossersestraat 324 

Postcode en plaats : 7525 PG Enschede 

KvK nummer : 66482518 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dijkgraaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Losser 

Adres : Postbus 90 

Postcode en plaats : 7580 AB LOSSER 
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Planning 

Datum inspectie : 04-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 18-07-2022 

Zienswijze houder : 18-07-2022 

Vaststelling inspectierapport : 18-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 12-08-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft te kennen gegeven akkoord te gaan met de inhoud van het rapport.  
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