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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. 
 

Beschouwing 
Algemene informatie 
Kindercentrum Ikky op de Binnenkruierstraat 5 staat sinds juli 2018 geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Hiervoor bestond het als peuterspeelzaal (KDV) Precious Kids. In juli 2018 
de locatie door Ikky B.V. overgenomen. Het onderzoek voor registratie in verband met de 
houderwijziging vond plaats op 29-05-2018. 
 
Kinderopvangorganisatie Ikky B.V. bestaat sinds juni 2014. Het bestaat uit 2 kinderdagverblijven 
met in totaal 90 kindplaatsen en 3 buitenschoolse opvang (BSO) locaties met in totaal 107 
kindplaatsen. De 2 KDV's (Goudsbloemweg 4 en de Binnenkruierstraat) beschikken over een 
peuterspeelzaalgroep (Voorschool) waar gesubsidieerde VE-activiteiten worden aangeboden met 
het Piramide programma. 
 
 
Inspectiegeschiedenis 
 08-11-2018: Jaarlijks onderzoek; Geen overtredingen 
 29-05-2018 Onderzoek voor registratie/houderwijziging; Advies wijziging doorvoeren 
 
Huidig onderzoek 
Op 5 september 2019 wordt KDV Ikky Binnenkruierstraat 5 bezocht voor het jaarlijks onderzoek. 
Aanwezig zijn 9 kinderen, twee beroepskrachten en een ouder. De pedagogische praktijk was in 
orde. De communicatieve vaardigheden van de VE beroepskracht is zeer goed. 
 
Op de voorschool wordt VE geboden met het Piramide programma. Er worden drie vaste gezichten 
ingezet, waarvan er één dagelijks aanwezig is met een VE certificaat. De groep bestaat uit 
maximaal 16 kinderen. 
 
In het domein Personeel en groep is een overtreding geconstateerd. Twee van de vaste gezichten 
zijn beroepskrachten in opleiding (BBL), dagelijks is één van hen aanwezig. In de beroepskracht-
kindratio mogen namelijk niet meer dan een derde van het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten beroepskrachten in opleiding zijn.  
 
 
Advies 
De toezichthouder adviseert de gemeente Almere te handhaven. 
 

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 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
 
In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele 
veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van 
kinderen en de overdracht van normen en waarden. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Handelen conform beleidsplan 
'De pedagogisch medewerker laat de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen, hiermee stimuleert ze 
hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Zij gaat er niet meteen op af als het niet zo goed gaat, 
maar geeft kinderen de ruimte om zelf een andere manier of oplossing te vinden. Ze is meer een 
coach dan helper of politieagent. Ze observeert en kijkt en luistert goed naar de kinderen zowel 
individueel als  de groep in zijn geheel. Als ze zelf meespeelt, laat ze de regie bij de kinderen en 
heeft zelf de rol van “medespeler” of gast.' 
 
Tijdens de observatie is te zien dat kinderen mogen kiezen in welke hoek ze willen spelen. Al daar 
spelen de kinderen rustig met één of twee andere kinderen. De beroepskrachten zijn aanwezig bij 
de spelende kinderen. Één van hen gaat bij elk groepje langs en observeert hoe het spel verloopt. 
Wanneer een kind alleen in een hoek speelt, helpt de beroepskracht het spel vorm te geven door 
bijvoorbeeld te vragen wat ze willen bouwen of door een voorwerp te benoemen.  
 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Emotionele veiligheid 
Structuur en flexibiliteit                                        (0-4) 
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. 
 
Observatie: Op de groep hangen dagritmekaarten. Er is een afbeelding voor het brengen door 
ouders, het zitten in de kring, het vrij spelen, fruit eten en boekje lezen, buiten spelen, brood eten 
en ophalen. Bij elk begin van een nieuwe activiteit, mag één van de kinderen de vinger op de 
volgende kaart zetten. Het leren van de volgorde van de activiteiten is hoort bij het introduceren 
van rituelen aan de nieuwe kinderen. Het biedt emotionele veiligheid door de voorspelbaarheid van 
de dag. 
 
 
Persoonlijke competentie 
Steun bieden                                                       (0-4) 
De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is of de 
situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende 
situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. 
 
Observatie: De kinderen spelen in hoeken. Een meisje loopt naar de beroepskracht en vraagt hulp; 
iemand heeft een speelgoedje afgepakt. De beroepskracht zegt rustig tegen haar; 'Wat kun je dan 



 

5 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-09-2019 

Ikky te Almere 

zeggen?' 'Stop hou op,' zegt het meisje. Tegen het jongetje zegt de beroepskracht; misschien kun 
je het teruggeven aan haar.' Dat doet hij. 
 
 
Sociale competentie 
Participatie                                                          (1-4) 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken 
zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback 
en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
 
Observatie: Tijdens de fruitronde mogen kinderen proberen zelf water uit een kan te schenken. Na 
afloop van het fruit eten en water drinken, brengen de kinderen zelf hun beker naar de wasbak. 
Een jongetje zegt tegen een ander jongetje dat hij moet zitten op zijn stoel. 'Wat zegt je dat goed 
X', zegt de beroepskracht. Tijdens het vrij spelen vertelt een meisje aan de beroepskracht dat ze 
iets heeft opgeruimd. 'Heel goed, fijn dat je dat komt vertellen,' zegt de beroepskracht. 
 
 
Normen en waarden 
Grenzen en afspraken                                          (1-4) 
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. 
Het is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 
 
Observatie: Een kind zit te wiebelen op zijn stoel. 'X, niet wiebelen op je stoel. Als je wiebelt kun je 
vallen, zegt de beroepskracht. 
 
In de communicatie met de kinderen gebruikt de beroepskracht gebarentaal. Beroepskrachten in 
het kindercentrum zijn hiermee opgeleid. De gebarentaal is een hulpmiddel voor de kinderen die de 
Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Verder is opvallend dat elke vorm van communicatie 
van de beroepskracht een educatieve waarde heeft.  
 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 
 

Voorschoolse educatie 

Op Ikky Binnenkruierstraat wordt voorschoolse educatie (VE) geboden door middel van het 
programma Piramide. Het is een door de overheid erkend programma voor VE. 
 
Voorschooluren 
Ikky Binnenkruierstraat is per week 4 ochtenden van 3,5 uur geopend. Er wordt ieder dagdeel VE 
geboden, 40 weken per jaar. In de vakantieperiodes is de locatie gesloten. 
 
VE certificaten 
Op de locatie werken 3 beroepskrachten (waarvan 2 beroepskrachten in opleiding). Één 
beroepskracht heeft een certificaat voor het werken met het VE programma Piramide, module 1. 
De twee beroepskrachten in (beroepsopleiding) opleiding zijn pas gestart met de opleiding voor 
een Piramide VE certificaat. Elk dagdeel is tenminste één beroepskracht aanwezig die in het bezit is 
van een VE certificaat conform art.4 lid 1 en 6 Basisvoorwaarden voor kwaliteit van 
beroepskrachten. 
 
Mondelinge taalvaardigheid 
De beroepskracht met een VE certificaat heeft aantoonbaar het taalnivau 3F op de onderdelen 
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  
 
Groepsgrootte 
Op locatie worden altijd twee beroepskrachten ingezet op maximaal 16 kinderen. Op momenten 
van inspectie waren respectievelijk 9 kinderen aanwezig. 
 
VE beleid 
Het VVE beleid Ikky 25-01-2019 voldoet op de volgende punten aan de wettelijke VE eisen; 
 In de visie op VE is beschreven;  
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"Een (h)eerlijke start voor ieder kind! Ikky heeft respect voor het individu en aandacht voor 
persoonlijke groei. Kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier 
te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving." 
 De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, is beschreven per 
ontwikkelingsgebied. Dit is concreet gemaakt onder de 4 competenties en het begrip 'bieden 
van verantwoorde kinderopvang' in het pedagogisch werkplan Voorschool.  

 De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen wordt op deze manier concreet gemaakt;  

‘Ouderbetrokkenheid achten we van groot belang. Ouders worden nauw betrokken bij de opvang 
van kinderen in ons kindercentrum. Wij doen dat op de locaties Goudsbloemweg en 
Binnenkruierstraat door middel van de maandelijkse thema brieven, ouder meedraaiochtenden en 
workshops in samenwerking met basisschool De Buitenburcht en basisschool Het Kompas.’ 
 De inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd, wordt 

middels speelhoeken beschreven. De wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse 
educatie beschikbaar wordt gesteld, wordt niet concreet beschreven.  

 De wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd. In het beleidsplan is te lezen: 

‘Het aanbod wordt per thema eenvoudig opgestart, waarna gedurende het thema een opbouw in 
moeilijkheidsgraad volgt. Het aanbod verschilt per leeftijdscategorie en wordt gedifferentieerd naar 
ontwikkelingsniveau. De pedagogisch medewerker benadert de kinderen op een bij het 
ontwikkelingsniveau van het kind passende wijze. Kinderen die achter blijven in hun ontwikkeling 
worden in kleine groepjes of individueel gestimuleerd in de ontwikkeling passend binnen het 
programma Piramide.’ 
 
 De wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie, wordt als volgt vormgegeven;   

"Ons kindercentrum onderhoudt minimaal 2x per jaar contacten met de basisschool in de vorm van 
overleg. Namens ons kindercentrum neemt de directie of leidinggevende deel aan dit overleg. Het 
bespreken van onderwerpen zoals warme overdracht, afstemming pedagogisch beleid en werkplan 
van ons kindercentrum op het schoolplan van de basisschool, doorgaande lijn in programmering 
behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid.....De overdracht wordt uitgevoerd met het 
Almeerse Peuterestafette. Meegestuurde informatie bevat onder andere het peuterdossier (zie 
hieronder). Voor de doelgroeppeuters streven wij een zogenaamde warme overdracht na: een 
gesprek tussen de medewerkers van onze voorziening en de groepsleerkracht en intern begeleider 
van de basisschool. Indien gewenst kan een ouder aanschuiven. Het peutervolgsysteem en 
handelingsplan is op voorhand met de ouders besproken. Ten behoeve van de warme overdracht 
wordt een jaarrooster opgesteld, waarbij eens in de 2 maanden de medewerkers van de 
vroegschool op bezoek komen bij onze voorziening. Indien er in de betreffende periode geen 
doelgroepleerling over gaat, wordt deze afspraak door ons afgemeld.  .."  
 Het kindercentrum geeft uitvoering aan het VE beleidsplan. Bijstelling en evaluatie is nog niet 

aan de orde geweest. 
 
Tijdens de observatiemomenten zijn o.a. de volgende VE activiteiten gezien; 
 het werken met dagritmekaarten 
 boeken met het thema Welkom (op de peuterspeelzaal) staan uitgestald. 
 het behandelen van kleuren in het thema Welkom 
 het zingen van liedjes 
 het aanleren van gebruiken en rituelen aan het begin van het nieuwe schooljaar middels het 

thema Welkom 
 het werken met speelhoeken 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (op de groep) 
 Pedagogisch beleidsplan (VE beleid Ikky 25-01-2019) 
 Pedagogisch werkplan (Voorschool 25-01-2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie (Piramide module 1) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (16-09-2019) 
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Personeel en groepen 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, inzet van leerlingen, de stabiliteit van de groep en het gebruik van de 
Nederlandse taal. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op de groep werken drie vaste gezichten. Van deze personen, de nieuwe leidinggevende en de 
pedagogisch beleidsmedewerker en de houder is onderzocht of zij ingeschreven staan en zijn 
gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang (PRK). 
 
Op 17-09-2019 is gezien dat de genoemde personen staan ingeschreven in het PRK en zijn 
gekoppeld aan Ikky B.V. 2. 
 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 
 

Opleidingseisen 

Passende beroepskwalificatie 
Op de groep werken drie personen, één beroepskracht en twee beroepskrachten in opleiding (BBL). 
De beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie. De twee beroepskrachten in 
opleiding (BBL) worden voor 100% ingezet. Een arbeidscontract en stageovereenkomst zijn 
ingezien. Uit gesprek met de houder blijkt dat uitgebreid is beoordeeld dat de beroepskrachten 
volledig inzetbaar zijn. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder en locatieverantwoordelijke zijn beide opgeleid tot HBO pedagogisch beleidsmedewerker 
en coach. 
 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen. 
 
 

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

Beroepskracht-kindratio 
Op moment van inspectie waren de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig; 
 

Naam groep Aantal 
kinderen 

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Voorschool 
Ikky 

9  
2 
 

1+ 1 BBL 

 
 
Beroepskrachten in opleiding 
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs.  
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Op de voorschool worden altijd twee beroepskrachten ingezet, waarvan er één altijd een BBL'er is. 
Alleen op de donderdag en vrijdag moeten er twee beroepskrachten worden ingezet gezien de 
kindaantallen. Op de overige dagen is de BBL beroepskracht boventallig. 
 
Dat betekent dat op de donderdag en vrijdag de helft van het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten, een beroepskracht in opleiding is. Daarmee wordt op die dagen niet voldaan aan 
de eis. 
 
 
Conclusie 
Er wordt niet aan de eisen voldaan. 
 
 
 
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 en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
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 

Invulling functie pedagogisch beleidsmedewerker 
Per 1 januari 2019 heeft Ikky twee pedagogisch beleidsmedewerkers aangesteld. Dit zijn de houder 
en de locatieverantwoordelijke van het KDV. Houder gaat zich bezig houden met het beleid. De 
locatieverantwoordelijke van het KDV en de BSO zullen de beroepskrachten coachen. 
 
Inzet uren pedagogisch beleidsmedewerker 
De toezichthouder heeft van de houder een coachingplan ontvangen waarin de inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker beschreven staat. Het document bestaat uit een schema waarin 
beschreven staat wanneer er wat wordt uitgevoerd. 
 
Coaching beroepskrachten 
Dit item zal worden meegenomen tijdens een volgend onderzoek, aangezien de coaching van de 
beroepskrachten gedurende heel 2019 mag plaatsvinden. 
 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroep 
De Voorschool aan de Binnenkruierstraat 5 is gedurende 40 weken per jaar (exclusief vakanties) op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur geopend. 
 
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Zij zijn op tenminste twee vaste dagdelen aanwezig.  
 
Vaste gezichten 
Na de zomervakantie zijn de vaste gezichten op de voorschool qua samenstelling veranderd. Één 
beroepskracht met VE opleiding is gebleven. Twee BBL beroepskrachten, die in opleiding zijn voor 
de VE, zijn aan het team toegevoegd. De beroepskracht met VE opleiding is elk geopend dagdeel 
aanwezig. 
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Mentor 
Momenteel is de vaste beroepskracht de mentor van de kinderen. Zij houdt de ontwikkeling van de 
kinderen bij en voert de oudergesprekken. 
 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (op de groep) 
 Personen Register Kinderopvang (op 17-09-2019) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 (Praktijk)leerovereenkomst 
 Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 
 



 

10 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-09-2019 

Ikky te Almere 

 

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) 

 

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) 
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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 wordt 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 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

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 en 3 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 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 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) 
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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 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b 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 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 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 
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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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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 en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
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) 



 

14 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-09-2019 

Ikky te Almere 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Ikky 
Website : http://www.ikky.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000039385566 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : Ikky2BV 
Adres houder : Goudsbloemweg 4 
Postcode en plaats : 1338RL Almere 
KvK nummer : 71178082 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Laan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-10-2019 
Zienswijze houder : 15-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 29-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-10-2019 

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

Zienswijze:  
Toen de voorschool na de zomervakantie weer openging, zijn we gestart met, op 4 dagen per 
week, minder dan 8 kinderen per dag. De verwachting was dat dit zo zou blijven, omdat deze 
locatie niet bijzonder goed loopt. De 2 genoemde BBL’ers, moesten echter wel ervaring opdoen in 
verband met de VVE opleiding die zij (ook) volgen. We hebben hen dan ook volledig boventallig op 
deze locatie geplaatst om VVE ervaring op te doen. 
 
Uiteraard ben ik bekend met de 33% procent regeling, die er is ter bescherming van PM’ers in 
opleiding. Deze regeling laat echter, mijn inziens, ruimte tot interpretatie, dan wel ruimte om 
uiteindelijk toch geen recht te doen aan de BBL leerling. Namelijk: 
 
Toen er een aanmelding kwam voor kinderen extra, heb ik gekeken naar het kindaantal en gedacht 
dat een BBL leerling ook op een 3e aan kinderen mocht staan (33% van het kindaantal). Hierbij 
heb ik de volgende berekening gehanteerd: 8 kinderen kun je niet delen door 3, maar wel door 4. 
Hierdoor dacht ik aan deze eis uit de wetgeving alsnog te voldoen, door de BBL’ers op slechts 2 
kinderen in te zetten. Het betreffen hierbij trouwens 2 BBL leerlingen die reeds 100% inzetbaar zijn 
voor de praktijk (weer een andere eis vanuit wetgeving, volgt u het nog?). 
 
Ik begrijp nu dat mijn beredenering niet geaccepteerd wordt en dat er helaas een handhaving 
volgt. 
Wel wil ik opmerken dat ik de branchevereniging, naar aanleiding van deze casus, heb ingelicht, 
omdat de 33% regeling in de praktijk erg krom is. Ik hoop dat de branchevereniging duidelijkheid 
kan verschaffen, wellicht samen met de GGD Ghorr, hoe deze regeling precies geïnterpreteerd 
mag/moet worden. 
 
Een voorbeeld van een mogelijkheid in de praktijk: 
zoals de 33% regeling nu wordt geïnterpreteerd (als ik de regeling nu goed uitleg), mag 33% van 
de volledige formatie per week uit BBl’ers bestaan. Ongeacht of de BBL leerling 0%, 50% of 100% 
inzetbaar is. 
 
Bij, laten we zeggen 33 medewerkers, mogen er dan 10 medewerkers een BBL opleiding volgen. 
In de praktijk zou ik kunnen besluiten (zou ik zelf nooit doen, laat dat duidelijk zijn) alle 3 deze 
leerlingen samen op één groep op dezelfde dag in te zetten, zo lang in hetzelfde pand minimaal 
circa 13 gediplomeerde medewerkers aanwezig zijn. Zoals ik de regeling nu begrijp, mag dit wel. 
Ik vind dat heel krom. Zoals de regeling nu beschreven staat, geeft het mijn inziens teveel ruimte, 
terwijl deze regeling bedoeld is ter bescherming van PM’ers in opleiding. 
Op mijn totale formatie van 30 medewerkers heb ik 3 BBL leerlingen in dienst. Ik zorg er altijd 
voor dat zij naast minimaal 1 medewerker met een diploma staan. 
 
Vanuit de brancheorganisatie begreep ik dat er meer organisaties proberen te interpreteren hoe 
deze regeling opgevat moet/kan worden en of hier meer duidelijkheid over kan komen vanuit de 
GGD Ghorr. 
Voor dit moment is de praktijksituatie bij ons inmiddels aangepast, en staan er 2 beroepskrachten 
met VVE diploma en 1 BBL leerling door de hele week heen. Hiermee voldoen we op dit moment 
aan de gestelde eis. In de praktijk geeft dit jammer genoeg onrust onder de kinderen, tenslotte is 
1 van hun vaste gezichten ineens weg en vervangen door iemand anders. Wat mij betreft een 
totaal onwenselijke situatie, die niet ten goede komt van de emotionele veiligheid van de kinderen 
die wij opvangen. Een ander vreemd verhaal; omdat ik nu wel voldoe aan de gestelde eis, en wat 
nu zou kunnen voorkomen is: Omdat ik voldoe aan de eis van 33% door een week heen, mag mijn 
BBL leerling ineens 8 kinderen op een dag opvangen, daar deze reeds 100% inzetbaar is. In mijn 
beredenering, waar ik was uitgegaan van 2 kinderen, mag deze zelfde leerling vanuit andere regels 
dus 8 kinderen opvangen. 
 
Ik sta achter de regeling, ik vind dat er bescherming geboden moet worden aan PM’ers in 
opleiding, ik had gedacht hier ook aan te voldoen, aan de andere kant is de stramme beschrijving 
van deze regeling nu onderdeel van onrust op 2 voorschoolse locaties, omdat we medewerkers 
hebben moeten omwisselen. Ik hoop dat de brancheorganisatie en de GGD Ghorr eens goed naar 
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deze regeling willen kijken en er een besluit over willen nemen, die recht doet aan iedereen en 
vooral duidelijkheid verschaft!  
 
Hartelijke groet, 
Rhea van der Bent. 
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