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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft toezichthouder op 7 maart 2019 een 
nader onderzoek uitgevoerd. Het betreft een bezoek aan de locatie. 
 
In dit nader onderzoek zijn/is de voorwaarde(n) waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie 
op 30 augustus 2018 niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld. 

 
 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf Splash is onderdeel van Stichting Vlietkinderen. Deze locatie aan de 
Zaagmolenstraat 98A in Leidschendam is geopend sinds augustus 2012. Het betreft een 
peuteropvang in 2 peutergroepen waar ook voorschoolse educatie (VE) geboden wordt. Op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdagochtend van 08.45 tot 11.45 uur wordt 
opvang geboden aan maximaal 32 kinderen van 2-4 jaar. 
 
Op het adres bevindt zich ook een kinderdagverblijf-groep voor kinderen van 0-4 jaar (12 
kindplaatsen) en buitenschoolse opvang van Vlietkinderen (40 kindplaatsen). 
 
Vlietkinderen is momenteel bezig met de werving van een nieuwe locatiemanager voor dit 
kindercentrum. De clustermanager van het kindercentrum de Waterlelie neemt sinds november 
2018 tijdelijk 1 dag per week waar op Splash. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
 
Toezichthouder constateert dat de tijdens het vorige bezoek van 30 augustus 2018 geconstateerde 
overtreding op voorschoolse educatie nu is beëindigd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Inleiding 
Om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat wordt  voorkomen dat 
kinderen met een (taal)achterstand beginnen aan de basisschool wordt voorschoolse educatie (VE) 
ingezet.  
 
Voorschoolse educatie is op basis van een educatief dag- en activiteitenprogramma. De 
ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd en gestimuleerd. Er is extra veel aandacht 
voor de sociaal-emotionele, de motorische, de creatieve en de taalontwikkeling. De kinderen 
tekenen, maken werkjes, zingen, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. Zij leren 
spelenderwijs. 
 
Het CJG (voorheen consultatiebureau) bepaalt welke kinderen vanaf 2,5 jaar in aanmerking komen 
voor een gesubsidieerde plaats op een VE-locatie. 
 
Goede voorschoolse educatie maakt dat kinderen met een achterstand optimaal worden 
gestimuleerd én een goede start op de basisschool maken.  
 
Kwaliteitseisen voorschoolse educatie 
Op 1 juli 2018 is het nieuwe besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in werking 
gegaan.  De eisen waaraan vanaf die datum aan moet worden voldaan staan hieronder 
beschreven:  
 
-eisen aan VE-programma 
Een VE-programma dient de kinderen te stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
-minimale tijdsvoorwaarde 
Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur. 
 
-eisen aan het beleid 
De visie en de werkwijze met betrekking tot de voorschoolse educatie moet helder in het 
pedagogisch beleidsplan staan. Er moet staan beschreven hoe de kinderen in hun ontwikkeling 
worden gestimuleerd. Deze ontwikkeling moet worden gevolgd en het VE-aanbod dient hierop te 
worden afgestemd. 
Hoe de inrichting en het speelmateriaal aansluit bij het VE-programma dient in het beleid te staan. 
Ook moet staan beschreven hoe de ouders van de kinderen bij het VE-programma worden 
betrokken, zodat zij het kind ook thuis kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling. 
Als een kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, dient deze overgang zorgvuldig te verlopen. 
Hoe deze VE-locatie dit uitvoert en hoe er wordt geëvalueerd dient beschreven te staan. 
Door het beschrijven hoe al deze onderdelen in de praktijk worden gebracht, wordt de 
kwaliteitsverbetering geborgd. 
 
-(taal-)eisen aan beroepskrachten 
Beroepskrachten werkzaam op een VE-groep dienen in het bezit te zijn van een kwalificerend 
diploma inclusief een (aparte) scholing gericht op VE. Om te zorgen dat de beroepskrachten hun 
kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen, dient ieder jaar een opleidingsplan opgesteld te 
worden. Hierin moet staan welke (bij-)scholing geboden zal worden. Dit opleidingsplan moet ieder 
jaar worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.   
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Bij VE-locaties die gelegen zijn in een stad die behoort tot de G86 - de gemeente  Leidschendam-
Voorburg maakt hiervan deel uit - dienen beroepskrachten aantoonbaar ten minste niveau 3F/B2, 
op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen te beheersen. 
 
-eisen aan de groepsgrootte en aantal beroepskrachten 
Een groep mag uit maximaal 16 kinderen bestaan. Per 8 kinderen dient ten minste één 
beroepskracht werkzaam te zijn. 
 
Beoordeling door toezichthouder 
Tijdens het bezoek van 30 augustus 2018 heeft toezichthouder geconstateerd dat op één van de 
twee peutergroepen één beroepskracht niet beschikt over een VE-certificaat en een 3F certifcaat. 
Op 7 maart 2019 heeft toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het in 
bezit hebben van VE-certificaten en 3F taalcertificaten bij de beroepskrachten gedurende week 10. 
 
Op basis van het personeelsrooster en van de kindbezettingsoverzichten van week 10 op het 
getoonde tablet op de beide peutergroepen constateert toezichthouder dat alle ingezette 
beroepskrachten in het bezit zijn van een VE-certificaat en een 3F taalcertificaat. 
 
Toezichthouder concludeert dat de tijdens het vorige bezoek geconstateerde overtredingen 
inmiddels zijn opgeheven. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens het bezoek met mw. I. van 

Westerlaak, interim clustermanager Splash) 
 Interview (met aanwezige beroepskrachten) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Plaatsingsoverzicht (week 10) 
 Personeelsrooster (week 10) 
 Certificaten voorschoolse educatie (+ 3F taalcertificaten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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 houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 
cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie 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 heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Splash 
Website : http://www.vlietkinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 Vlietkinderen 
Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273 CA 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 : 2500 BC '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 : 2270 AX VOORBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2019 
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