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Het onderzoek

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagopvang en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 

elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over Kindercentrum Oudleusen 

Deze locatie is onderdeel van de overkoepelende organisatie Kindercentrum 't Schanebroekkie B.V. 

die meerdere kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland en bevindt zich te Oudleusen. 

Naast dagopvang wordt er op deze locatie ook peuter- en buitenschoolse opvang geboden. 

Kinderdagcentrum Oudleusen is een VE-gesubsidieerde locatie en staat in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 22 kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 17-07-2020 incidenteel onderzoek; vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen een VE-

registratie voor deze locatie; 

• 04-05-2021 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot het 

domein 'personeel en groepen'; 

• 12-11-2021 nader onderzoek; een gedeelte van de eerder geconstateerde tekortkomingen 

(04-05-2021) is hersteld. 

• 21-02-2021 onderzoek voor registratie i.v.m. een houderwijziging. De GGD adviseert de 

gemeente om het kindercentrum i.p.v. een eenmanszaak als een B.V. op te nemen in het 

Landelijk Register Kinderopvang; 

• 24-03-2022 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de 

inzet van een beroepskracht VE. De overige getoetste voorwaarden voldoen (na het 

herstelaanbod met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE 

en het veiligheid- en gezondheidsbeleid) aan de eisen uit de Wet kinderopvang.   
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Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er prake is van recidive. Om die reden is er op die voorwaarden, 

geen herstelaanbod aangeboden. Sommige andere voorwaarden voldoen na herstelaanbod aan de 

gestelde eisen. De toezichthouder adviseert de gemeente te handhaven.  
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt hettoezichthouder de volgende onderwerpen: 

• voorschoolse educatie; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Voorschoolse educatie 

Het kindercentrum biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie aan. Dit doet Kindercentrum 

Oudleusen vooral op de andere locatie van de houder. De locatie "Peuterwerk Oudleusen" bevindt 

zich op loopafstand van Kindercentrum Oudleusen.  

Voorschoolse educatie in de praktijk 

Uit de observatie blijkt dat de houder uitvoering geeft aan een aantal van de aanvullende 

onderwerpen voor voorschoolse educatie. De houder evalueert de uitvoering van de VE onderdelen 

jaarlijks en stelt het plan, zo nodig, bij.   

Uren VE 

Uit onderstaande berekening (uit het pedagogisch beleidsplan) blijkt dat de houder het aanbod 

voorschoolse educatie zodanig inricht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud 

wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.  

• VE kind 2,5 jaar tot 3 jaar met drie ochtenden = 10,5 p/w x 20 weken = 210 uur  

• VE kind 3 tot 4 jaar drie ochtenden = 10,5 p/w x 40 weken = 420 uur  

• VE kind 3 tot 4 jaar aanvullend 7,5 uur over drie dagen x 44 weken = 330 uur per jaar 

De uren in de ochtend worden aangeboden op de locatie van Peuterwerk Oudleusen. De 

aanvullende uren in de middag worden aangeboden op deze locatie. De onderstaande bevindingen 

zijn geconstateerd ten tijde van de aangeboden aanvullende uren. 

Beroepskwalificaties   

De ingezette beroepskrachten VE: 

• zijn in het bezit van een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang; 

• zijn in het bezit van een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 

het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met 

voorschoolse educatieprogramma’s. 

Geconstateerde tekortkoming 

De ingezette beroepskrachten VE beheersen beiden geen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn niet conform de Wet 

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

voldaan:  

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) 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (met aanwezige beroepskrachten) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Certificaten voorschoolse educatie 



7 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 12-10-2022 

Kindercentrum Oudleusen te Dalfsen 

Personeel en groepen 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder hetvolgende onderwerpen: 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij Kindercentrum Oudleusen wordt er soms gebruik gemaakt van een gecombineerde groep. Op 

dit adres zijn er 18 kindplaatsen voor het kinderdagverblijf toegekend en 6 kindplaatsen voor de 

buitenschoolse opvang. In totaal zijn er 24 kindplaatsen die in de praktijk veelal alsvolgt worden 

ingevuld:  

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

0-2 jaar 16 0 - 2,5 jaar

3+ 8 2,5 - 4 jaar

Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. Er worden nooit meer dan 24 kinderen tegelijktijdig op de locatie opgevangen.  

Kinderen maken deel uit van één vaste stamgroep. Ouders zijn op de hoogte gesteld tot welke 

stamgroep hun kind behoort. Soms worden stamgroepen (vanwege het aantal aanwezige kinderen) 

samengevoegd. Ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven voor gebruikmaking van een 

tweede stamgroep. 

Per week maakt een kind gebruik van ten hoogste twee stamgroepruimtes. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (met aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Schriftelijke overeenkomst(en) 

• Toestemmingsformulier(en) 

• Presentielijsten (woensdag 12 oktober 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat 

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 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 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 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 
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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) 

Personeel en groepen 

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 : Kindercentrum Oudleusen

Website : http://www.schanebroekkie.nl

Aantal kindplaatsen : 22

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 : Kindercentrum 't Schanebroekkie B.V.

Adres houder : Schanebroeksweg 4

Postcode en plaats : 8105 RJ Luttenberg

KvK nummer : 85461326

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : L. Marsman

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dalfsen

Adres : Postbus 35

Postcode en plaats : 7720 AA DALFSEN
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Planning 

Datum inspectie : 12-10-2022

Opstellen concept inspectierapport : 24-10-2022

Zienswijze houder : 02-11-2022

Vaststelling inspectierapport : 02-11-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-11-2022

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-11-2022

Openbaar maken inspectierapport : 18-11-2022



12 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 12-10-2022 

Kindercentrum Oudleusen te Dalfsen 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

Zienswijze vanuit Kindercentrum Oudleusen 
Tekortkoming: 
De ingezette beroepskrachten VE beheersen beiden geen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de  
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  
In het inspectierapport wordt de conclusie weergegeven dat de houder niet voldoet aan de  
wettelijke eis dat de beroepskrachten VE aantoonbaar niveau 3F beheersen. In overleg met de  
gemeente Dalfsen is afgesproken dat de locatie Kindercentrum Oudleusen pas als VE locatie wordt  
gezien wanneer een kind aanwezig is die meer dan 640 uur peuterwerk nodig is (wat alleen het geval  
is bij een VE indicatie, enkel op dat moment werken wij met de methode Uk en Puk, overige  
momenten (wanneer er geen kindje met VE indicatie aanwezig is) werken wij met Uk en Puk als  
ondersteuning tijdens thema’s). Op dit moment hebben wij één kind met VE indicatie. Dit kindje is  
aanwezig op de maandag, woensdag en vrijdag. De inspectie vond plaats op een woensdag, waarbij  
het VE geïndiceerde kindje aanwezig was en wij dus als basis willen voldoen aan alle VE eisen. Het  
voldoen aan de 3F eis bleek echter vanaf februari 2022 al niet meer haalbaar voor ons op deze  
locatie, vanwege onvoldoende personeel (deels door onvoorziene privésituatie) die in het bezit is van  
Nederlandse Taal op niveau 3F. Opleiden was op dat moment ook teveel gevraagd, omdat zij met de  
cursus Uk en Puk bezig waren. Daarom is in overleg met de gemeente Dalfsen afgestemd dat wij voor  
dit jaar niet hoeven te voldoen aan deze eis op deze groep.


