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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 toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 

en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 

verantwoorde kinderopvang. 

 

In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.  

 

Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 

• Het handelen conform pedagogisch beleidsplan; 

• Inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan de organisatie; 

• De diploma’s van beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerkers; 

• Het aantal beroepskrachten op de groepen; 

• De opvang in vaste groepen. 

 

Dit is aangevuld met: 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs; 

• Mentorschap. 

 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij kinderdagverblijf 't 

Jubelke Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie 

Kinderdagverblijf ut Jubelke is een particulier kinderdagverblijf dat is gevestigd in Geleen. Het is 

gehuisvest in een pand waarin tevens een praktijk voor fysiotherapie is gevestigd. De houder van 

het kinderdagverblijf is ook de eigenaar van de fysiotherapiepraktijk. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 48 

kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in drie verticale stamgroepen met kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar. 

 

Kinderdagverblijf 't Jubelke beschikt over: 

• 3 groepsruimten; 

• een speelzaal; 
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• gezamenlijke hal voor groep vlinders en Bloemen ( wordt op dit moment niet gebruikt); 

• buitenspeelruimte. 

 

De groepsruimten zijn ingericht met specifieke speelhoeken zoals een bouwhoek, een leeshoek en 

een huishoek. De sanitaire ruimte bevindt zich in de groepsruimte. De groep Bijen heeft een eigen 

keuken. De groep Vlinders en de groep Bloemen delen de keuken. Elke groep heeft één of 

meerdere slaapvertrekken. 

 

De buitenruimte betreft een binnentuin. Deze ruimte is ingericht met een ruime zandbak en 

verschillende speeltoestellen. Er is voldoende rollend materiaal en buitenspeelgoed aanwezig. 

 

De openingstijden van het kinderdagverblijf zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 

18:30 uur. 

 

Op deze locatie wordt een team van 9 pedagogisch medewerkers aangestuurd door de directeur. 

Het team wordt ondersteund door één beroepskracht in opleiding (BBL) en twee pedagogisch 

medewerkers in ontwikkeling (PMIO). 

 

Inspectiegeschiedenis  

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Nader 

onderzoek 

15-02-

2022 

De tekortkomingen uit het nader onderzoek d.d. 20-04-2021 zijn 

opgelost. Het advies tot handhaven komt te vervallen. 

Nader 

onderzoek 

27-09- 

2021 

De tekortkomingen uit het nader onderzoek d.d. 20-04-2021 zijn deels 

opgeheven. De tekortkoming op het domein Personeel en groepen, 

(opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker) blijft staan. Het 

advies tot handhaven blijft van kracht. 

Jaarlijks 

onderzoek 

20-04- 

2021 

Tekortkomingen op de volgende domeinen: 

• Personeel en groepen (opleidingseisen pedagogisch 

beleidsmedewerker); 

• Ouderrecht (informatie). 

Advies tot handhaving. 

Incidenteel 

onderzoek 

30-06- 

2020 

Positief advies uitbreiding aantal kindplaatsen van 29 naar 48. 

Jaarlijks 

onderzoek 

10-10- 

2019 

Geen tekortkomingen. 

 

 

Huidige onderzoek 

Op maandagochtend 2 mei 2022 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf 't Jubelke. Op de locatie is een gesprek geweest met de pedagogisch 

medewerkers, de beroepskracht in opleiding en de directeur. Alle groepen zijn open. De praktijk is 

geobserveerd in alle groepen. Op locatie zijn enkele documenten doorgenomen. Daarnaast heeft de 

houder documenten na het bezoek digitaal toegezonden. 

 

De toezichthouder heeft geen ingevulde vragenlijst van de oudercommissie ontvangen. Hierdoor is 

de mening van de oudercommissie niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Bevindingen van het huidige onderzoek 

De geobserveerde praktijk komt over het algemeen overeen met het opgestelde beleid. 
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In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in 

relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

 

De houder heeft er niet voor gezorgd dat alle aan de locatie verbonden medewerkers in het 

personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie. Zie voor een 

uitgebreide beschrijving het betreffende domein. 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding is niet conform de voorwaarden opgenomen in de meest 

recente cao Kinderopvang 2021-2022. Zie voor een uitgebreide beschrijving het betreffende 

domein. 

 

De beroepskrachten hebben de juiste diploma's.  

 

Alle kinderen zijn gekoppeld aan een mentor. 

 

Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. 

Kinderdagverblijf 't Jubelke heeft één pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. Deze 

medewerker vervult zowel beleidsmatige als coachende taken. Zij voldoet aan de kwalificatie-eisen. 

 

De houder voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot het beleid ten aanzien van de inzet 

pedagogisch beleidsmedewerker voor het jaar 2022. Medewerkers ontvangen jaarlijks coaching.  

 

 

Conclusie: 

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan de 

Wet Kinderopvang. 

 

Dit betreft onderdelen van het volgende domein: 

• Personeel en groepen: 

-verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

-aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van het aantal beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires. 

 

Er is geen herstelaanbod aangeboden door de toezichthouder. 

 

Reactie op zienswijze van houder 

De aangeleverde zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport. De toezichthouder heeft 

kennisgenomen van de informatie en beschouwt dit als een aanvulling op het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

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

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

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

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

 

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

beleid. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleid en het pedagogisch 

handelen worden tijdens teamvergaderingen besproken. De praktijk komt over het algemeen 

overeen met het beleid. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor het pedagogisch beleid. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf ut Jubelke 

de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd. 

 

Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Het overdragen van waarden en normen. 

 

De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groepen tijdens 

een kringmoment en vrij spel binnen- en buiten. 

 

Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de vier pedagogische 

basisdoelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 

 

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

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

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

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 
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• Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 

onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. De kinderen gaan normaliter 's 

middags buiten spelen. Echter omdat het zo'n mooi weer is kiezen de beroepskrachten ervoor 

om met z'n allen buiten te spelen. De kinderen hebben zichtbaar plezier. 

• Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en 

bezig met hun spel. Bij het buiten spelen, spelen een aantal kinderen in de zandbak, zijn een 

aantal kinderen aan het fietsen en andere kinderen klimmen op de boomstammen. De baby's 

liggen op een speelmat met speelgoed specifiek voor de allerkleinsten. 

• De baby's staan in contact met de groep op een manier en vanaf een plaats die veiligheid biedt 

en past bij hun interesse en bevattingsvermogen. Tijdens het buitenspelen liggen de baby's op 

een speelmat op het gras. Er is specifiek speelgoed voor de baby's meegenomen naar buiten. 

Eén van de beroepskrachten blijft in de directe nabijheid van de baby's. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij kinderen. 

 

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs 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. Ontwikkelen van sociale competentie 

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. 

 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

• De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen. 

Bij het buitenspelen helpt een kind een ander kind met het lopen over boomstammen. De 

beroepskracht geeft het kind een compliment. 

• De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby's, en andersom. De baby's nemen 

ook deel aan het kringmoment. Alle kinderen zitten bij elkaar op de mat als de beroepskracht 

de kinderen welkom heet. De beroepskracht zegt: "Zullen we eens kijken wie er allemaal is?" 

Vervolgens pakt ze een plaatje met foto van een kind en benoemt ze enkele kenmerken van 

het kind opdat de andere kinderen leren wie bij hen in de groep zit. Vervolgens mag het kind 

de foto opplakken op het aanwezigheidsbord. De oudere kinderen hangen het plaatje op van 

de kinderen die dit nog niet zelf kunnen. 

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

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht 

en zorg voor alle kinderen. 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen. 

 

D. Overdragen normen en waarden 

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. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

 

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

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

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft middels een steekproef gecontroleerd of de benodigde personen in het 

bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, zijn ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

De steekproef omvat de volgende personen: 

• 5 aanwezige beroepskrachten; 

• houder; 

• directeur; 

• pedagogisch beleidsmedewerker; 

• 2 beroepskrachten in ontwikkeling; 

• 1 beroepskracht in opleiding. 

 

Eén beroepskracht is niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zodoende niet 

gekoppeld door de houder en één van de beroepskrachten is wel ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang maar niet gekoppeld door de houder. Hiermee wordt niet aan de 

voorwaarden voldaan. 

 

Conclusie: 

 

 

 

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

voldaan:  

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 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de vier aanwezige beroepskrachten beoordeeld. 

 

De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 

 

Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. De 

pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl. 

 

Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt: 

 

Naam 

groep: 

Aantal aanwezige 

kinderen per leeftijd: 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

Groep 

Bijen 

0 jaar: 1 kind 

1 jaar: 3 kinderen 

2 jaar: 3 kinderen 

3 jaar: 4 kinderen   

 

Totaal: 11 kinderen 

1 beroepskracht + 

1 BBL' er (intallig) 

 2 beroepskrachten 

Groep 

Bloemen 

0 jaar: 2 kinderen 

1 jaar: 1 kind 

2 jaar: 2 kinderen 

3 jaar: 2 kinderen   

 

Totaal: 7 kinderen 

 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Groep 

Vlinders 

0 jaar: 0 kinderen 

1 jaar: 3 kinderen 

 1 beroepskracht  1 beroepskracht 
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2 jaar: 2 kinderen 

3 jaar: 2 kinderen   

 

Totaal: 7 kinderen 

 

 

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. 

 

Tijdens activiteiten buiten de groep blijft het aantal in te zetten beroepskrachten gelijk aan de 

situatie direct voorafgaand aan de activiteit.  

 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 

De beroepskracht in opleiding( BBL'er) wordt conform de opleidingsfase ingezet.  

 

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

voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang 2021-2022. 

Binnen de kinderopvangorganisatie worden twee pedagogisch medewerkers in ontwikkeling 

(PMIO'er) formatief ingezet. 

Bij de inzet van PMIO' ers gelden eisen voor instroom en eisen die gesteld worden aan het 

ontwikkelplan.  

De houder kan geen ontwikkelplan voor beide medewerkers overleggen waarin onder andere is 

vastgelegd hoeveel uur de werkgever de medewerker formatief kan inzetten.  

Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de inzet van beroepskrachten in opleiding. 

 

Conclusie: 

 

 

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

voldaan:  

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

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft de ureninzet ten aanzien van de pedagogisch beleidsmedewerker schriftelijk 

vastgelegd. Met het opgestelde beleid wordt zorggedragen dat het inzichtelijk is voor 

beroepskrachten en ouders. 

 

Het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet is op 

juiste wijze berekend. Hiervoor zijn de vereiste rekenregels gehanteerd. Deze berekening komt 

overeen met de praktijksituatie van de peildatum 1 januari 2022. 

 

Het beleid bevat een beschrijving van de wijze waarop de uren worden verdeeld over beleidstaken 

en coaching. 
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De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in 

de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Het is aannemelijk dat de coaching in 2022 zal plaatsvinden zoals de houder het beschrijft. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor inzet pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in drie stamgroepen. De indeling is als volgt: 

 

Naam groep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

De Bijen 0-4 jaar 16 kinderen 

De Bloemen 0-4 jaar 16 kinderen 

De Vlinders 0-4 jaar 16 kinderen 

 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 

 

Kinderen worden met vooraf gegeven toestemming van ouders tijdelijk in een andere dan de eigen 

stamgroep opgevangen. In de overeenkomst tussen houder en ouders wordt aangegeven over 

welke periode dit geldt. 

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Presentielijsten (week 18 en 19) 

• Personeelsrooster (week 18 en 19) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2022) 
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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) 

 
 

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) 

 

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

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

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 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
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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) 

 
 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ut Jubelke 

Website : http://www.jubelke.nl 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Melanie Anna Francisca van der  Veeke 

KvK nummer : 14094132 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 

Postcode en plaats : 6400 AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 

Onderzoek uitgevoerd door :  I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sittard-Geleen 

Adres : Postbus 18 

Postcode en plaats : 6130 AA SITTARD 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 17-05-2022 

Zienswijze houder : 03-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 07-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 08-06-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 15-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

Vwb de VOG en inschrijving personenregister kinderopvang. 

Mevrouw Vd V had via haar DigiD geen ingang meer om een VOG te koppelen aan ut Jubelke en 

geen inzicht in welke personen er nu wel of nog niet gekoppeld waren. 

Hiervoor is ook de wijziging naar de rechtspersoon aangevraagd, waarvoor we de VOG inmiddels 

binnen hebben gekregen. 

  

Volgens de wijziging mogen er wel BBL formatief worden ingezet tot 1 juli 2022. 

Op de algemene ledenvergadering bij de Brancheorganisatie Kinderopvang gisteren, kregen we te 

horen dat dit hoogstwaarschijnlijk ook verlengd gaat worden. 

Maar daar horen we later deze maand meer over. 

  

Op 18 mei heb ik een hele dag overleg gehad met de secretaris van het FCB, waarin we ook het 

EVC-traject uitvoerig besproken hebben. Hij moest eerlijk toegeven dat er aan het EVC-traject een 

aantal onvoorziene en ondoordachte haken en ogen zaten, waarbij ze bij de totstandkoming van 

cao niet goed over hebben nagedacht. Naast de brancheorganisatie heeft ook de heer Arends mij 

uitgenodigd om de cao-overleggen in september bij te wonen, zodat er iets kan worden gedaan 

met de vragen/opmerkingen vanuit het werkveld. 

  

Deze week nog driemaal contact gehad met EVC-Centrum Nederland over de ontwikkelplannen. 

Verder als telkens een terugbelverzoek te laten neerleggen, kom ik helaas niet. Ook zij kampen 

met serieuze onderbezetting. 

  

Waar ik me wel zorgen over maak, en er voor u wellicht ook een actiepunt ligt, is de algemene 

reacties en meningen van andere kinderopvangorganisaties met betrekking tot de werking en 

handelswijze van het GGD. Ondanks mijn eigen mening, schrok ik daar gisteren oprecht van. 

  

Verder betwijfel ik ook het nut van een zienswijze. M.i. wordt er vaak (lees altijd) tunnelvisie 

toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 


