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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;
•
contact met de beroepskrachten en/of de locatieverantwoordelijke.
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.
Bij de gemeente is een verzoek ingediend voor een registratie voorschoolse educatie voor deze
locatie.
De gemeente heeft de toezichthouder de opdracht gegeven een advies uit te brengen. Tijdens dit
incidentele onderzoek worden alle items m.b.t. de wijziging en voorschoolse educatie beoordeeld.
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.
Tijdens het komende jaarlijks onderzoek worden de items m.b.t. de voorschoolse educatie in de
praktijk getoetst.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (KDV) De Olijfboom en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over KDV De Olijfboom
KDV De Olijfboom is onderdeel van de overkoepelende organisatie CKO KleurRijk die meerdere
kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland. Het kindercentrum ligt in de wijk Voorstad
te Deventer en is gevestigd nabij basisschool de Olijfboom. Naast dagopvang wordt er op deze
locatie ook buitenschoolse opvang geboden.
KDV De Olijfboom staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 42
kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
•
03-06-2019 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang;
•
In 2020 is er geen jaarlijks onderzoek uitgevoerd als gevolg van de corona pandemie;
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•
•

06-04-2021 jaarlijks onderzoek (telefonisch); de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
kinderopvang;
24-02-2022 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit inspectiebezoek voldoen de getoetste voorwaarden aan de Wet kinderopvang. Er is
vanuit de GGD geen bezwaar tegen een VE-registratie.

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

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen Aziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp:
•
wijzigingen;
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Wijzigingen
De houder heeft deze wijziging medegedeeld aan het college, nadat deze wijziging bekend is
geworden.
De houder heeft bij de gemeente Deventer een verzoek ingediend voor een VE-registratie voor
deze locatie.
Gebruikte bronnen
•

Wijzigingsformulier exploitatie
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Pedagogisch klimaat
In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen:
•
voorschoolse educatie;
•
inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie.
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder
Voorschoolse educatie
De houder heeft voornemens om op KDV de Olijfboom gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE)
te gaan aanbieden en heeft hiervoor een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Deventer.

Pedagogisch beleidsplan
De houder heeft de volgende onderdelen concreet en toetsbaar beschreven in bijlage 1: VVE
Werkplan van het pedagogisch werkplan en VE beleidsplan:
•
Kenmerkende visie
Het VE-beleidsplan beschrijft een visie waarin de uitgangspunten van VE en het stimuleren van de
brede ontwikkeling van kinderen naar voren komt. Het VE-beleid beschrijft hoe de visie te
herkennen is in het aanbod van activiteiten.
•
Stimulerende ontwikkeling
Het VE-beleidsplan besteedt aandacht aan de ontwikkeling van kinderen op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
•
Volgen ontwikkeling
Het VE-beleidsplan beschrijft hoe de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop
het aanbod van VE hierop wordt afgestemd.
•
Betrekken ouders
Het VE-beleidsplan beschrijft hoe ouders geïnformeerd, gestimuleerd en betrokken worden bij de
VE activiteiten en de ontwikkeling van hun kind.
•
Passende ruimte
Het VE-beleidsplan beschrijft de voorwaarden die samen hangen met de inrichting van de ruimte
en het aanbieden en inzetten van materialen en spelvormen.
•
Overdracht naar school
Het VE-beleidsplan beschrijft hoe er vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting en aan
een zorgvuldige overgang met het kind naar vroegschoolse educatie;
•
Inrichting aanbod VE
Het VE-beleidsplan beschrijft hoe het aanbod voorschoolse educatie is ingericht zodat een kind
vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur
voorschoolse educatie kan ontvangen;
•
Pedagogisch beleidsmedewerker VE
Het VE-beleidsplan beschrijft hoe er invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van de
pedagogisch beleidsmedewerker VE, en hoe daarmee de kwaliteit van de VE wordt bevorderd.
Er zal per 8 kinderen (2-4 jaar) één beroepskracht VE ingezet gaan worden. De groep zal uit ten
hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen bestaan.
De beroepskrachten VE zijn in het bezit van een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen
in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
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De beroepskrachten VE bezitten 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.
De beroepskrachten VE beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Er zal een voorschoolse educatie programma (Uk & Puk) gebruikt worden, waarin op
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de kennis
en vaardigheden van de beroepskrachten VE worden onderhouden.
De observatie van de VE in de praktijk zal uitgevoerd worden tijdens het eerst volgende jaarlijks
onderzoek.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
Inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) voorschoolse educatie (VE)
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in voor de verhoging van
de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
KleurRijk omschrijft de taak van de PMB-VE als volgt: "Binnen KleurRijk wordt VE-coaching
geboden door de pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers die op de betreffende groepen ook
worden ingezet voor de reguliere coaching. De coaches zijn regelmatig op de VE-groepen aanwezig
en coachen de medewerkers. Op de volgende manieren kunnen zij coaching en/of ondersteuning
bieden:
•
individuele coaching;
•
intervisiebijeenkomsten;
•
ondersteuning bij ontwikkeling kind-plannen en groepsplannen;
•
kind-observaties op de groep;
•
ondersteuning bij uitwerking VE-thema’s;
•
trainingen/workshops;
•
coaching dmv video;
•
(meewerkend) coach op de groep
•
faciliteren van onderlinge bijeenkomsten voor verbinding en uitwisselen expertise;
Daarnaast zijn de pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor de
pedagogische beleidsontwikkeling op het gebied van VE. Hierbij kan gedacht worden aan de
volgende onderdelen:
•
updaten VE-onderdeel pedagogisch beleidsplan;
•
ontwikkeling hulpmiddelen voor de VE-teams, bijvoorbeeld oudermodules,
•
planningsschema´s, etc;
•
volgen wet- en regelgeving;
•
bijscholing van de pedagogisch beleidsmedewerker;
•
beheer en/of actualisatie van het kindvolgsysteem;
•
evaluatie pedagogisch beleid VE"
Aangezien er bij KDV Olijfboom al kinderen met een ve-indicatie zijn geplaatst, is de pedagogisch
beleidsmedewerker voorschoolse educatie hier al werkzaam. Zij heeft de beroepskrachten VE
gecoacht in het voeren van oudergesprekken en verslaglegging hiervan. Tevens heeft zij nieuwe VE
kinderen geobserveert en deze besproken met de beroepskrachten VE.
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Ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE
De houder heeft de minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE bepaalt aan de
hand van de volgende formule: (aantal doelgroep-peuters x 10 uur).
De peildatum voor het vastleggen van het aantal doelgroep-peuters is 1 januari 2022. De houder is
voornemens om per 1 januari 2023 gesubsidieerde voorschoolse educatie aan te bieden. Er zijn op
peildatum 1 januari 2022 12 doelgroep-peuters die gebruik maken van het VE aanbod.
Bij het eerste jaarlijks onderzoek wordt de uitvoering van de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker VE beoordeeld.

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (maart 2021)
Pedagogisch werkplan (september 2022)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE Kalenderjaar 2022)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Beleid voorschoolse educatie februari 2022
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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 EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
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De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens
met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat
jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur.
Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid
1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs)
De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV De Olijfboom

Website

: http://www.kleurrijk.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000036400971

Aantal kindplaatsen

: 42

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: CKO KleurRijk B.V.

Adres houder

: Mr E.N. van Kleffensstraat 6

Postcode en plaats

: 6842 CV Arnhem

KvK nummer

: 50442090

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

: Deventer

Adres

: Postbus 5000

Postcode en plaats

: 7400 GC DEVENTER

Planning
Datum inspectie

: 26-09-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 06-10-2022

Zienswijze houder

: 10-10-2022
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Vaststelling inspectierapport

: 11-10-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 12-10-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-10-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 26-10-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Als vertegenwoordiger van de houder van KDV de Olijfboom ben ik blij met dit goede en mooie
rapport. Zoals u kunt lezen doen we er alles aan om een christelijke, kindgerichte en persoonlijke
kinderopvang te zijn waar plezier, verbinding en aandacht centraal staan. Wij zijn trots dat we
vanaf januari een VVE-locatie mogen zijn.
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