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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.
De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat
niet alle voorwaarden zijn beoordeeld.
Op basis van een risicoprofiel en de inspectiegeschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van
het onderzoek bepaald.
Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld:
Pedagogisch klimaat, personeel & groepen en accommodatie.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit
rapport.
Feiten over het kindercentrum
Peuteropvang (KDV) de Triangel locatie Maranatha te Nijkerk is één van de vijf locaties van
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel. Locatie Maranatha is gevestigd in basisschool
Maranatha en is alle doordeweekse ochtenden geopend. Er wordt opvang geboden aan maximaal
16 kinderen in de leeftijd van 2.3 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan.
De beroepskrachten bieden Voorschoolse Educatie (VE) aan en gebruiken daarbij het VEprogramma: 'Doe meer met Bas'.
Onderzoek geschiedenis
Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 2018, 2019, 2020 en 2021 voldeed de houder aan alle
getoetste voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een vrijdagochtend. De volgende domeinen zijn door de
toezichthouder getoetst:
•
Pedagogisch klimaat;
•
Personeel en groepen;
•
Accommodatie.
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek een goed beeld van de praktijk gekregen. Ook
is met de beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke gesproken. De locatieverantwoordelijke
heeft de toezichthouder van de benodigde documenten voorzien.
Conclusie
KDV de Triangel locatie Maranatha voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet
kinderopvang.

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
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan (december 2021), waarin het binnen de
organisatie geldende beleid staat.
De houder draagt er zorg voor dat door de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid wordt
gehandeld. Tijdens teamoverleggen komt de inhoud van het pedagogisch beleid aan bod. Ook
tijdens de coaching is er aandacht voor verschillende aspecten uit het pedagogisch beleidsplan.
Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte zijn van de
inhoud van het beleid.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarde.
Voorschoolse educatie
Een programma Voorschoolse Educatie (VE) stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Het VE
programma richt zich op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Het kindercentrum werkt met het Voorschoolse Educatie programma Doe meer met Bas.
Pedagogisch beleidsplan
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan onder andere onderstaande onderwerpen over
de Voorschoolse Educatie:
•
De inhoud van het VE programma.
•
Op welke manier de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen
wordt gestimuleerd.
•
De manier waarop de ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd.
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•

De manier waarop de houder zorgt voor een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.
•
Hoe ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind.
•
De inrichting van de groepsruimte.
•
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE en hoe daarmee de kwaliteit van de
Voorschoolse Educatie wordt bevorderd.
KDV de Triangel locatie Maranatha biedt ieder kind vanaf de leeftijd van tweeëneenhalf jaar, de
mogelijkheid in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE te ontvangen.
Opleidingsplan
De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan (2022)
opgesteld. Hierin beschrijft de houder een plan van aanpak voor de activiteiten en scholing op het
gebied van VE.
VE in de praktijk
De toezichthouder ziet dat de beroepskrachten verschillende activiteiten aanbieden. Elke activiteit
stimuleert verschillende gebieden van de ontwikkeling.
De toezichthouder herkent de samenhang en de structuur van het programma in de praktijk.
- Taal: de beroepskrachten vertellen dat er een themabrief voor de ouders is. In deze themabrief
worden de liedjes, boeken, woorden en activiteiten binnen dit thema beschreven zodat ouders ook
thuis kunnen oefenen. Tijdens de observatie van de toezichthouder is terug te zien dat de liedjes
gezongen worden en het boekje wordt besproken die in de themabrief worden beschreven.
- Motoriek: in de ruimte zijn de knutselwerkjes van de kinderen terug te vinden (fijne motoriek) en
de beroepskrachten vertellen dat zij proberen dagelijks naar buiten te gaan (stimuleren van de
grove motoriek).
Beroepskracht-kindratio VE
De groep waar de houder VE aanbiedt bestaat uit maximaal 16 kinderen. Per acht aanwezige
kinderen is tenminste één beroepskracht aanwezig.
Opleidingseisen VE
Er zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst gekomen na het laatste inspectiebezoek.
De vier vaste beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen:
•
De beroepskrachten VE beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
•
De beroepskrachten VE zijn in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse
Educatie.
•
De beroepskrachten beheersen ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de
voorschoolse educatie.
De inzet betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot
voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
De houder heeft vastgelegd aan hoeveel kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar per 1 januari
2022 voorschoolse educatie wordt aangeboden bij de Tirangel locatie Maranatha.
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Op basis van dit aantal kinderen heeft de houder berekend hoeveel uur de pedagogisch
beleidsmedewerker VE minimaal wordt ingezet.
Op deze locatie is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE 70 uur.
Bij De Triangel zijn uren van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE verdeeld over de
orthopedagoge, coördinator en pedagogisch beleidsmedewerker.
De orthopedagoge richt zich met name op coaching en ondersteuning van de pedagogisch
medewerkers en implementatie en borging van het VE-beleid. De coördinator ontwikkelt en/of
herziet het beleid op basis van (landelijke) ontwikkelingen en input vanuit de (coaching van de)
pedagogisch medewerkers. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol wat betreft doorgaande lijn,
externe zorg, ouderbetrokkenheid. De pedagogisch beleidsmedewerker richt zich met name op de
ondersteuning bij de uitwerking van de VVE-thema’s.
De volgende taken vallen onder de pedagogische beleidsontwikkeling en coaching in de VE:
• ontwikkeling VE-beleid
• volgen wet- en regelgeving
• evaluatie en borging VE-beleid
• begeleiden opstellen van doelen per kind bewaken van doelen per kind, groep, locatie
(opbrengstgericht werken)
• meelezen met de ingevulde Kijk!-volglijsten
• organiseren van de doorgaande lijn (en de warme overdracht), zowel met betrekking tot de
toeleiding als de overdracht naar de basisschool.
• versterken ouderbetrokkenheid
• coördineren van externe zorg zoals kinderfysiotherapeut, een logopedist of het wijkteam
• pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen aan de pedagogisch medewerkers op de
werkvloer
• coaching bieden aan de pedagogisch medewerkers
• kind observaties op de groep
• zorgbesprekingen over VE-kinderen
• ondersteuning bij vroegsignalering
• begeleiden van gesprekken met ouders
• onderhouden contacten externe organisaties
• ondersteuning bij uitwerking VE-thema’s
• deelname aan VE-overleg in de gemeente Nijkerk.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Herziene versie december 2021 + Notitie Inzet Pedagogisch
Beleidsmedewerker en Pedagogisch Coach jan)
Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie 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 ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang.
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 beroepskrachten (4) en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich geregistreerd in het
Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De toezichthouder heeft de beroepskracht-kindratio beoordeeld op grond van het aantal aanwezige
kinderen en beroepskrachten in de periode 14-02-2022 tot en met 25-02-2022. De toezichthouder
heeft de presentielijsten en personeelsroosters beoordeeld.
De houder heeft voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal en de leeftijd
van de opgevangen kinderen.
De houder heeft wanneer er één beroepskracht werkzaam is, een achterwacht geregeld in het
geval van een calamiteit.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
KDV de Triangel locatie Maranatha bestaat uit één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de
leeftijd van 2.3-4 jaar.
De houder heeft aan ieder kind een mentor toegewezen. Kinderen met een VE-indicatie krijgen
twee mentoren toegewezen. Ouders horen bij de intake wie de mentor(en) van hun kind is/zijn.
De houder vertelt aan ouders tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskrachten op
deze groep werkzaam zijn.
Aan een kind worden maximaal drie vaste beroepskrachten toegewezen. Per dag is één
beroepskracht werkzaam in de groep van het kind.
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Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Presentielijsten (week 7 en 8 2022)
Personeelsrooster (week 7 en 8 2022)
Pedagogisch beleidsplan (Herziene versie december 2021 + Notitie Inzet Pedagogisch
Beleidsmedewerker en Pedagogisch Coach jan)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
KDV de Triangel locatie Maranatha is gehuisvest in kindcentrum Maranatha in een eigen lokaal. In
het naastliggende lokaal is een KDV van Bzzzonder gehuisvest. Ze maken samen gebruik van
aangrenzende buitenruimte die ingericht is met een aantal uitdagende speelplekken.
De buitenruimte is voldoende groot voor de 16 kinderen.
In het lokaal van de peuteropvang is een vide. Deze vide wordt niet gebruikt met de kinderen.
Onder de vide/trap is een bank met een leeshoek gemaakt.
Het lokaal is 56,7 m² groot waarmee voldoende ruimte is voor 16 kinderen.
Verder zijn er in het lokaal onder andere aanwezig:
•
Twee hoge tafels met bij elke tafel 1 bank waaraan o.a. geknutseld wordt;
•
Lage tafels met bijpassende stoeltjes;
•
Een kast met puzzels en ontwikkelingsmateriaal;
•
Een afgesloten kast met knutselmaterialen etc.
Vanuit het lokaal is de toiletruimte direct te bereiken.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Plattegrond (op basis van vorige inspectierapport)
Informatie beschikbare buitenruimte
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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)
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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
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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 EUberoepskwalificaties, 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
11 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 25-02-2022
De Triangel, locatie Maranatha te Nijkerk

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 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.
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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;
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)
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 )
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
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het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit 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)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Triangel, locatie Maranatha

Website

: http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl

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

: Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel

Adres houder

: Postbus 1036

Postcode en plaats

: 3860 BA Nijkerk

Website

: www.peuterspeelzaaldetriangel.nl

KvK nummer

: 32085579

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ Arnhem

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Femke Meenhorst

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Nijkerk

Adres

: Postbus 1000

Postcode en plaats

: 3860 BA NIJKERK GLD
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Planning
Datum inspectie

: 25-02-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 22-03-2022

Zienswijze houder

: 23-03-2022

Vaststelling inspectierapport

: 24-03-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 24-03-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-03-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 31-03-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Als organisatie zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere
dag hard aan om de kwaliteit op onze locaties te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
Het is fijn dat het binnen de coronamaatregelen weer mogelijk was dat de inspecteur op de groep
aanwezig kon zijn. Want juist op de groep wordt zichtbaar op welke manier onze pedagogisch
medewerkers zorgen voor een warme, uitdagende en leerrijke omgeving waar de kinderen met
plezier kunnen (samen) spelen.
Ik ben trots op en dankbaar voor onze bevlogen en kundige medewerkers!

Maartje Post (Coördinator)
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