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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 kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus en gastouders. Die kwaliteitseisen gelden voor: 
  
- Registratie in het LRK, 
- Pedagogisch klimaat; beleid en praktijk, 
- Personeel en stabiliteit van de opvang, 
- Veiligheid en gezondheid, 
- Accommodatie en inrichting en 
- Ouderrecht. 
  
Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko). Per 1 januari 2018 is de Wko 
aangevuld met nieuwe kwaliteitsmaatregelen door middel van de Wet innovatie kwaliteit 
kinderopvang (IKK). 
De nieuwe maatregelen zijn met name gericht op het verhogen van de pedagogische kwaliteit in de 
praktijk. Ze zijn vastgelegd in een besluit (Besluit kwaliteit kinderopvang) en ministeriële 
regelingen. 
  
Toezicht op maat: 
Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en naschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt in 
opdracht van de gemeente, tenminste 1 keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder van 
de GGD. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken, werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Het rapport dat voor u 
ligt, is op basis hiervan tot stand gekomen. 
Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 
Dit betekent dat intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
  
Het onderzoek wordt uitgebreid indien tijdens de vorige inspectie sprake was van overtredingen of, 
indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een klacht. 
  
Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang 
waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. 
  
Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven kunt u 
deze vinden op de laatste bladzijde. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 
Beschouwing 
Kindercentrum De Ballon maakt deel uit van koepelorganisatie Stichting Vlietkinderen. 
  
Voorheen was deze locatie een peuterspeelzaal. Vanwege de Wet harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk staan sinds januari 2018 alle voormalig peuterspeelzalen in het Landelijk 
register kinderopvang geregistreerd als kindercentrum. Hierdoor worden tegenwoordig dezelfde 
wettelijke kwaliteitseisen gesteld als aan een kinderdagverblijf. 
  
De Ballon is gevestigd in een wijkcentrum aan de Fransstraat 16 in Voorburg en is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur. 
  
De groepsruimte wordt tevens gebruikt door BSO Eva Dak. De peuterspeelzaal heeft één groep van 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De kinderen kunnen buiten spelen op de 
aangrenzende eigen speelplaats. 
  
De peuterspeelzaal biedt voorschoolse educatie met behulp van het programma Piramide. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Tijdens dit inspectieonderzoek is voor het eerst een deel van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen naar 
aanleiding van de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) beoordeeld. 
Op de onderzochte items zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. 
In dit document moet de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 
kinderopvang omschreven staan. Hiermee wordt bedoeld dat er een uitwerking van de  
4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven moet staan omschreven waarbij 
rekening wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen. 
  
Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, 
het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn. 
Ook de beschrijving van een doorlopende ontwikkelingslijn naar de basisschool of BSO en de wijze 
waarop dit vorm wordt gegeven door het kindercentrum moet staan beschreven. 
  
Met betrekking tot de mogelijkheid om, bij openingstijden langer dan 10 uur per dag, maximaal  
3 uur per dag af te wijken van de beroepskracht-kindratio dient sinds 1 januari 2018 in het 
pedagogisch beleidsplan te worden opgenomen op welke tijden afgeweken kan worden van de 
beroepskracht-kindratio en op welke tijden in ieder geval niet wordt afgeweken (en dus altijd wordt 
voldaan aan de beroepskracht-kindratio). 
  
De uren waarop wordt afgeweken kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel 
iedere week hetzelfde. 
Als er geen tijden staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan, dan mag er nooit afgeweken 
worden van de beroepskracht-kindratio. 
Deze informatie moet actueel zijn en naar ouders worden gecommuniceerd. 
  
De houder heeft voor dit kindercentrum een organisatie breed pedagogisch beleidsplan opgesteld, 
'Goed toegerust op ontdekkingsreis d.d. 2015'. 
  
Hiernaast is een op de locatie afgestemd pedagogisch werkplan 'Vlietkinderen Pedagogisch beleid, 
Peuteropvang, PSZ de Ballon, Fransstraat 16, Voorburg. 
Versie datum: november 2017 
  
In dit pedagogisch beleidsplan zijn alle voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
Inleiding 
  
Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 
klimaat in de groep(en) van het kindercentrum. 
Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens 
deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de beroepskrachten. 
Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van 
Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005). 
  
De houder draagt er zorg voor dat: 
  
- op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen (basisdoel: het bieden van emotionele veiligheid). 
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- 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 (basisdoel: het 
ontwikkelen van persoonlijke 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 (basisdoel: het ontwikkelen van sociale 
competentie). 
  
- 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 (basisdoel: het overdragen van normen en 
waarden). 
  
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen voor 
deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin kinderen 
zich bevinden. 
  
Observatie pedagogische praktijk: 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie 
december 2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen 
beoordeeld. 
In het rapport worden minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden één of meerdere 
observatie-criteria toegelicht. 
Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 
tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 24 mei 2018, vanaf 08.45 uur. Gezien 
zijn momenten van het binnenkomen van de ouders met kinderen, een verfactiviteit, vrij spel en 
een kringactiviteit met het vieren van een verjaardag. 
  
Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen’. 
Omschrijving bij het criterium: ‘Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; 
beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier. De beroepskrachten hebben 
vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij hebben een professionele 
werkhouding in situaties die vragen om cq horen bij lichamelijk contact (troosten, op schoot 
nemen, aanhalen).'  
  
Observatie:  
Bij binnenkomst van de ouders met hun kinderen begroeten beide beroepskrachten alle kinderen 
op een enthousiaste en vrolijke wijze. De beroepskrachten groeten met: "Hoi X, goedemorgen!" 
Alle peuters zeggen vervolgens goedemorgen terug. Informatie wordt over en weer uitgewisseld. 
Beroepskrachten nemen hiervoor ook bewust de tijd. 
Als een peuter moeite heeft met het afscheid nemen, neemt een beroepskracht hem op schoot in 
de kring. 
  
Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de 
ontwikkeling van (individuele) kinderen’. 
Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met 
programmaonderdelen, waarbij ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende 
situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten.' 
  
Observatie: 
Aan het begin van de ochtend is er tijd voor de peuters om vrij te spelen in de verschillende 
speelhoeken of aan tafel te kleien of te verven. De beide beroepskrachten hebben hiervoor alles 
van te voren klaar gezet.  
Als het opruimliedje word aangezet beginnen de peuters met het opruimen van de spullen 
waarmee zij hebben gespeeld. Na het vrij spelen pakken zij een houten stoeltje van de 
beroepskracht aan en maken met elkaar een kring. 
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Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol 
samenzijn’. 
Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar 
(verschillen in leeftijd, karakter, cultuur, talent) en met elkaars emoties (empathie).  
Zij organiseren groepsactiviteiten om kennismaken en groepsvorming te stimuleren’. 
  
Observatie: 
In de kring wordt een verjaardag gevierd van een meisje dat vier jaar is geworden. De 
beroepskrachten hebben voor haar een mooie papieren kroonmuts gemaakt. Het meisje heeft een 
lange Indiase jurk aan en wordt uitgebreid bewonderd door de beroepskrachten. Kaarsjes worden 
geteld en een peuter mag aan de jarige het kadootje overhandigen. Als het kadootje is uitgepakt 
legt een beroepskracht aan de kinderen uit wat zij hiermee kan doen.  
Na de kringactiviteit mogen twee peuters de grote prullenbak weer terug zetten. Een 
beroepskracht deelt daarna aan hen een compliment uit ( "Dankje wel. Goed gedaan"!). 
  
  
Conclusie: 
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 
dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen. 
  
Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
De doelstelling van voorschoolse educatie (ve) is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge 
leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. 
De peutergroep van dit kindercentrum werkt met het ve-programma Piramide. Dit programma 
stimuleert de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
  
De beroepskrachten beschikken, naast hun diploma om in de kinderopvang te kunnen werken, over 
een ve-certificaat. 
  
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op om er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten 
doorlopend (bij)scholing volgen en zo hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
Met ingang van 1 augustus 2017 geldt een nieuwe eis met betrekking tot de taalvaardigheid van 
beroepskrachten op kinderdagverblijven waar vroegschoolse educatie (VE) wordt gegeven.  
De nieuwe eis geldt uitsluitend voor locaties in gemeenten die behoren tot de G86. De gemeente  
Leidschendam-Voorburg maakt hiervan deel uit. 
De beroepskrachten voorschoolse educatie dienen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen te beheersen. 
  
Toezichthouder heeft dit nieuwe item beoordeeld. De beroepskrachten van deze locatie voldoen 
aan de nieuwe wettelijk gestelde eis. 
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de heer J. Louts, 

clustermanager) 
 Interview (met beide beroepskrachten tijdens het bezoek) 
 Observaties (uitgevoerd tijdens het bezoek) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan ('Goed toegerust op ontdekkingsreis d.d. 2015'.) 
 Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan 'Vlietkinderen Pedagogisch beleid, Peuteropvang, 

PSZ de Ballon, Fransstraat 16,) 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.  
Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een 
belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening. 
  
Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of 
personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe strafrechtelijke gegevens 
op hun naam hebben staan. 
  
De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle, op het moment van inspectiebezoek 
aanwezige, beroepskrachten die werkzaam zijn op dit kindercentrum. Deze beoordeelde VOG's 
voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
  
Per 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het 
(huidige) systeem voor continue screening. 
Vanaf deze datum moet iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden 
opgevangen zich met een geldige VOG inschrijven in het PRK en worden gekoppeld aan de 
organisatie waar hij/zij werkzaamheden verricht. Voor vaste beroepskrachten geldt een 
overgangstermijn om zich in te schrijven in het PRK tot 01-07-2018. Voor alle overige personen 
(stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en structureel aanwezige personen) geldt deze 
overgangstermijn niet. 
  
De toezichthouder heeft de registratie in het PRK en de koppeling aan de kinderopvangorganisatie 
beoordeeld van de stagiaire die twee ochtenden werkzaam is op dit kindercentrum. Deze voldoet. 
Op de dag van het inspectiebezoek zijn geen vrijwilligers werkzaam. 
  
Houder heeft tot 01-07-2018 de tijd om alle vaste medewerkers aan te melden in het PRK en te 
koppelen aan de kinderopvangorganisatie. Hiertoe behoren ook alle stagiaires die een 
arbeidsovereenkomst hebben met deze organisatie. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 
kwalificerend diploma. In de cao kinderopvang en cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening 
staat een overzicht van diploma’s die volstaan. 
  
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op de op het moment van inspectie 
aanwezige medewerkers. Deze medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
  
Met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding/stagiaires dient de toezichthouder te 
beoordelen of tijdens het moment van inspectie, maximaal een derde deel van het totaal minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding/stagiaires.  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat op deze locatie momenteel gedurende twee ochtenden 
per week één stagiaire werkzaam is, zij wordt echter alleen boventallig ingezet op de groep. 
Dit onderdeel is dan ook niet beoordeeld. 
  
De beoordeelde beroepskwalificaties en de inzet van beroepskrachten in opleiding/stagiaires 
voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
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Aantal beroepskrachten 
 
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 
aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 
kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten minimaal moeten worden ingezet. Indien niet 
wordt afgeweken van de BKR én slechts één beroepskracht werkzaam is, dan dient een 
achterwachtregeling in geval van calamiteiten te zijn vastgesteld. 
  
Op basis van de aanwezigheidslijst, het personeelsrooster en de observatie constateert 
toezichthouder dat op de dag van het inspectiebezoek is voldaan aan de BKR. Er zijn 14 kinderen 
aanwezig onder begeleiding van twee beroepskrachten. 
  
De voorwaarden betreffende de inzet van beroepskrachten in afwijking van de BKR zijn niet 
beoordeeld aangezien dit kindercentrum minder dan tien aaneengesloten uren is geopend.  
Te allen tijde moet worden voldaan aan de BKR. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme. 
Bij de uitwerking hiervan in de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het kind 
voorop te stellen. 
  
Peuterspeelzaal De Ballon heeft één stamgroep. Deze groep is gedurende de ochtend op de 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 08.45 tot 11.45 uur. 
  
De kinderen die op deze locatie worden opgevangen, zijn allen ouder dan 1 jaar. De eisen met 
betrekking tot het maximum aantal vaste beroepskrachten per kind jonger dan 1 jaar, is dan ook 
niet beoordeeld aangezien dit niet van toepassing is. 
  
Naast de indeling in een vaste stamgroep dient aan ieder kind een mentor toegewezen te zijn. 
Deze indeling is vastgelegd op een lijst en in het ouderportal Konnect. De ouders  zijn hierover 
mondeling geïnformeerd of door middel van het intake gesprek. 
  
Toezichthouder heeft deze, deels, nieuwe kwaliteitseisen beoordeeld door hierover in gesprek te 
gaan met beroepskrachten en op basis van het personeelsrooster en aanwezigheidslijsten. 
  
Op deze locatie wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de heer J. Louts, 

clustermanager) 
 Interview (met beide beroepskrachten tijdens het bezoek) 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
EHBO: 
Sinds 1 januari 2018 dient tijdens de openingstijden van het kindercentrum altijd minimaal één 
volwassene aanwezig te zijn die gekwalificeerd is om eerste hulp te verlenen aan kinderen. 
  
Op de dag van de inspectie zijn twee volwassenen aanwezig die beschikken over een EHBO-
diploma conform de regeling Wet kinderopvang. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe wettelijk gestelde eis. 
 
Gebruikte bronnen: 
 EHBO en BHV certificaat beide beroepskrachten. Herhaling staat gepland op 26 mei 2018. 
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Accommodatie 

 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Op het kindercentrum is één stamgroep. 
Op basis van de plattegrond is de oppervlakte van de groepsruimtes als volgt: 
 Voorste groep bij de ingang:55 m²  
 Achterste groep: 44,6 m²  
 De totale oppervlakte bedraagt: 99,6 m² 
  
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig. Hier wordt aan 
voldaan. 
  
Naast voldoende binnenspeelruimte dient ook per aanwezig kind tenminste 3 m² buitenspeelruimte 
vast beschikbaar te zijn. 
  
Deze buitenspeelruimte dient voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het 
kindercentrum te zijn. Voor kinderen van twee jaar of ouder dient de buitenspeelruimte bij 
voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw 
waarin het kindercentrum is gevestigd. 
  
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van 255 m². Dit is voldoende groot 
voor het huidige aantal geregistreerde kindplaatsen. Er wordt ook voldaan aan de gestelde 
kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging, passende inrichting en veiligheid. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (met beide beroepskrachten tijdens het bezoek) 
 Observaties (uitgevoerd tijdens het bezoek) 
 Website 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 en 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, 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 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) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 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 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 aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
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; 
e. het vormgegeven 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 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b 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 (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 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 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) 

 

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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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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) 

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 Ballon 
Website : http://www.vlietkinderen 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Vlietkinderen 
Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273CA Voorburg 
Website : http://www.vlietkinderen.nl/ 
KvK nummer : 27280272 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  H. van der Laan 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leidschendam-Voorburg 
Adres : Postbus 905 
Postcode en plaats : 2270AX VOORBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 30-05-2018 
Zienswijze houder : 07-06-2018 
Vaststelling inspectierapport : 07-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft aangegeven per e-mail d.d. 7 juni 2018 geen zienswijze in te dienen. 
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