Inspectierapport
PO Baloe Eendragt (KDV)
Zandweg 15
1531 AJ Wormer
Registratienummer 227466019

Toezichthouder:

GGD Zaanstreek-Waterland

In opdracht van gemeente:

Wormerland

Datum inspectie:

22-02-2021

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

08-04-2021

Inhoudsopgave
Het onderzoek.............................................................................................................................. 3
Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3
Beschouwing ............................................................................................................................ 3
Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 3
Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 4
Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 4
Personeel en groepen ............................................................................................................... 7
Overzicht getoetste inspectie-items .............................................................................................. 9
Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 9
Personeel en groepen ............................................................................................................. 12
Gegevens voorziening................................................................................................................. 14
Opvanggegevens .................................................................................................................... 14
Gegevens houder.................................................................................................................... 14
Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 14
Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 14
Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 14
Planning ................................................................................................................................. 15
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum................................................................................... 16

2 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-02-2021
PO Baloe Eendragt te Wormer

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van d e Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Conclusie
Tijdens deze inspectie is gebleken dat na herstelaanbod geheel wordt voldaan aan de getoetste
voorwaarden. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder.
Het betreft de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat en voorschoolse educatie
Algemene kenmerken
Peuteropvang (hierna PO) Baloe Eendragt maa kt onderdeel uit van de koepelorganisatie Baloe
Kinderopvang B.V., een organisatie met meerdere locaties in de regio.
PO Baloe Eendragt beschikt over een eigen lokaal in basisschool De Eendragt. Er is ruimte voor de
opvang van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen
in één stamgroep. De locatie biedt opvang op maandag - t/m vrijdagochtenden en 's middags op
maandag, dinsdag en donderdag. De peuteropvang maakt gebruik van de gymzaal en het
kleuterplein van de basisschool.
Inspectiegeschiedenis
Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten
van voorgaande jaren (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl)
Op 22 februari 2021 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Wormerland een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd.
Covid-19
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van
de uitbraak van Covid-19.
Om die reden heeft er met betrekking tot dit onderzoek geen locatiebezoek plaatsgevonden en zijn
de voorwaarden niet in de praktijk getoetst. Het onderzoek heeft zich beperkt tot een
documentenonderzoek aangevuld met een telefonisch interview met een beroepskracht.

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. Verantwoord e 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 actueel pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan
bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van
verantwoorde dagopvang. De houder beschrijft hoe er uiting w ordt gegeven aan het borgen van de
emotionele en fysieke veiligheid, hoe er uiting wordt gegeven aan de ontwikkeling van
verschillende competenties (cognitieve, motorische, creatieve en zintuiglijke), de overdracht van
normen en waarden en hoe de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop bijzonderheden
in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen
naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat daarnaast 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.
Het pedagogisch beleidsplan bevat tevens een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kindere n,
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de
beroepskracht-kindratio.
De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
Herstelaanbod
In het pedagogisch beleidsplan staat een verwijzing naar het stagebeleid van de houder. In het
stagebeleid staat beschreven door wie en op welke manier stagiaires worden begeleid. De
verantwoordelijkheden en taken van een stagiair staan nog in het pedagogisch beleid nog in het
stagebeleid concreet beschreven.
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De houder heeft in het kader van herstelaanbod tot 29 maart 2021 de gelegenheid om het
pedagogisch beleid aan te vullen. De houder heeft op 25 maart 2021 een herzien versie van het
stagebeleid opgestuurd waarin de taken van een stagiair concreet staan beschreven. In het
pedagogisch beleidsplan wordt verwezen naar het stagebeleid. De houder voldoet hiermee aan de
voorwaarde.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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 begele id.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )

Voorschoolse educatie
Algemeen
Per 1 augustus 2020 is het VE-aanbod aan doelgroeppeuters van 2 jaar en zes maanden (2,5 jaar)
tot 4 jaar uitgebreid naar 960 uur voorschoolse educatie (VE).
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 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 houder beschrijft hoe de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder
op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De houder beschrijft in
het beleidsplan voorbeelden van materialen en activiteiten waarmee verschillende
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. De houder heeft een evaluatieverslag gemaild waaruit
blijkt dat het beleid voorschoolse educatie is geëvalueerd.
VE-programma en het volgen en stimuleren van de ontwikkeling
Op peuteropvang De Eendragt wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma Sporen. Sporen is
een integraal pedagogisch-educatief programma met een open aanbod. Het activiteitenaanbod is
gebaseerd op de interesses en behoeften van de kinderen. In het programma Sporen wordt op
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De houder maakt gebruik van dit
programma omdat het aansluit op de pedagogiek van Reggio Emilia van waaruit de organisatie
werkt. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van het peutervolgsysteem
‘Doen, Praten, Bewegen en Rekenen’.
Er is een rijke speelleeromgeving, de ruimte is ingedeeld in verschillende speelhoeken en er zijn
onder andere ontwikkelingsmaterialen van de methode Sporen aanwezig.
Personeel
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie, een getuigschrift over het
verzorgen van voorschoolse educatie en voldoen aantoonbaar aan de taalnorm.
Samenwerking met en overdracht aan de basisschool
In het pedagogisch beleidsplan staat de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke
aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie. De houder beschrijft op welke manier er wordt
vormgegeven aan een zorgvuldige overgang van voor- naar vroegschoolse educatie. Bij ieder kind
wordt een warme overdracht gehouden wanneer het kind naar de basisschool gaat. Dit kan op de
school zelf of telefonisch.
5 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-02-2021
PO Baloe Eendragt te Wormer

Ouders
In het beleid beschrijft de houder de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren
van de ontwikkeling van kinderen. Ouders worden geïnformeerd tijdens de overdrachten en door
de fotodocumentatie van de activiteiten die de beroepskrachten ophangen op de groep. Baloe
streeft ernaar om minimaal 2 keer per jaar een ouderbijeenkomst te organiseren. Ouders worden
op bepaalde momenten uitgenodigd op de groep om samen te komen en te kijken naar de werkjes
van de kinderen. Daarnaast betrekken de pedagogisch medewerkers ouders bij het opzetten van
een nieuw thema.
Opleidingsplan
De houder heeft een locatiespecifiek opleidingsplan voor het jaar 2021 opgestuurd. Hierin beschrijft
de houder op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse
educatie worden onderhouden. Het gaat hierbij om:






Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie
Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemme n van voorschoolse
educatie
Het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen
Het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- naar vroegschoolse educatie

In het opleidingsplan VE van 2021 wordt op concrete wijze aang egeven welke cursussen, wanneer
en door wie worden gevolgd. De informatie uit het opleidingsplan VE wordt aangevuld met het
algemene coachingsplan 2021, waarin ook VE-onderwerpen zijn opgenomen. In het
coachingsschema van de locatie is opgenomen welke bero epskracht, wanneer een VE-training
volgt.
Het opleidingsplan wordt jaarlijks toetsbaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De houder heeft
een evaluatieverslag gemaild waaruit blijkt dat het opleidingsplan van 2020 is geëvalueerd.
Herstelaanbod
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan niet concreet hoe er wordt voldaan aan de
uitgebreide urennorm. De houder vertaalt de 960 uur per anderhalf jaar niet naar de verdeling van
het aantal weken per jaar, de houder beschrijft wel het aanbod per week, per stamgroep.
In het kader van herstelaanbod heeft de houder tot 29 maart 2021 de gelegenheid om het
beleidsstuk aan te vullen met de boven genoemde informatie. De houder heeft op 25 maart 2021
een herziene versie van het pedagogisch beleid opgestuurd d ie voldoet aan de voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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 )
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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 mo et
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
Alle getoetste beroepskrachten en medewerkers werkzaam bij de onderneming zijn in het bezit van
een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Ook de getoetste personen, indien aanwezig, die
vaker dan een keer per drie maanden een half uur aanwezig zijn en personen die buiten de locatie
regelmatig activiteiten aanbieden zijn in bezit van een geldige VOG. De beroepskrachten,
medewerkers en overige personen zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
en gekoppeld met de houder, voordat zij hun werkzaamheden bij de kinderopvangorganisatie
aanvingen.
Opleidingseisen
Alle getoetste beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerker en de ped agogisch coach
beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en zijn in het bezit van een
bijbehorend diploma.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van de tabel op
www.1ratio.nl.
naam groep
Konijntjes

leeftijd
2-4 jaar

maximaal aantal kinderen
16

aantal benodigde beroepskrachten
2

Er worden volgens de roosters en aanwezigheidslijsten van week 5 t/m 7 van 2021 voldoende
beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen.
Er wordt per dagdeel niet langer dan 4 uur achtereen opvang geboden. Er mag niet worde n
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in één stamgroep. Het maximale aantal kinderen wordt in de praktijk
tijdens de beoordeelde periode niet overschreden.
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Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein personeel en
groepen.
Gebruikte bronnen







Personenregister Kinderopvang
Website (https://www.kinderopvangbaloe.nl/locaties/peuteropvang -baloe-de-eendragt/)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 5 t/m 7 van 2021)
Personeelsrooster (week 5 t/m 7 van 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indie n 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 )
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd e n ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e B esluit 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.
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(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c 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, ho e 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 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 educa tie)
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 basisvoo rwaarden 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 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 hierva n 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
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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 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 EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b 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 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 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit v oorschoolse educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de 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;
c. 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;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
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 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Rege ling 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 k inderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
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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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in ople iding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: PO Baloe Eendragt

Vestigingsnummer KvK

: 000024042005

Aantal kindplaatsen

: 16

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

: Kinderopvang Baloe B.V.

Adres houder

: Dorpsstraat 187

Postcode en plaats

: 1531 HD Wormer

KvK nummer

: 34183318

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Zaanstreek-Waterland

Adres

: Vurehout 2

Postcode en plaats

: 1507 EC ZAANDAM

Telefoonnummer

: 0900-2545454

Onderzoek uitgevoerd door

: J. Kunze

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Wormerland

Adres

: Postbus 20

Postcode en plaats

: 1530 AA WORMER
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Planning
Datum inspectie

: 22-02-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 29-03-2021

Zienswijze houder

: 06-04-2021

Vaststelling inspectierapport

: 08-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 29-04-2021

15 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-02-2021
PO Baloe Eendragt te Wormer

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Kinderopvang Baloe, locatie peuteropvang Eendragt is zich bewust van zowel de positieve
resultaten als de punten vanuit het herstelaanbod uit het GGD onderzoek. Wij zijn trots op de
positieve resultaten en zien dit als een bevestiging van ons streven naar kwalitatief hoogwaardige
kinderopvang waarbij het welzijn van de kinderen centraal staat. Wij betreuren de punten vanuit
het herstelaanbod van de GGD en hebben direct actie ondernomen en deze punten zijn hersteld. In
het rapport is de conclusie opgenomen dat na herstelaanbod geheel wordt voldaan aan de
getoetste voorwaarden. De conclusies uit het inspectierapport bevestigen dat de visie en werkwijze
van Baloe voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij
zijn trots op dit positieve GGD inspectie rapport. Wij zien kwaliteitsverbetering als een continue
proces die wij ook zichtbaar proberen te maken voor ouder(s)/verzorger(s).
In een werkveld dat altijd in beweging is, is het belangrijk alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen
en eisen. Wij zien de GGD inspecties als een belangrijk onderdeel en graadmeter van ons eigen
(pedagogische) beleid en werkwijze. Het streven naar de hoogste kwaliteit is hierin een continu
proces waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke partner is.
Wij betreuren het dat de inspectie, vanwege de uitbraak COVID-19, niet op locatie heeft kunnen
plaatsvinden en kijken uit naar het moment dat dit weer toegestaan is. De pedagogische praktijk is
een belangrijk onderdeel van de inspectie en wij hechten er grote waarde aan te kunnen laten zien
dat onze pedagogisch medewerkers op een sensitieve en responsieve manier met kinderen
omgegaan, respect tonen voor de autonomie van kinderen, dat zij grenzen stellen aan en structuur
bieden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen. Wij geloven dat wij o.a. hiermee door ouder(s)/verzorger(s) gezien kunnen worden als een
betrouwbare partner in de opvoeding.
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