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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 
 
Christelijke Peuterspeelzaal Ukkie Pukkie heeft de beschikking over een eigen huisvesting 

naast/achter 'De Goede Herderschool'. 
In de zomer van 2020 gaat dit wijzigingen. Er komt een ruimte in de nieuwe school die op dit 
moment gebouwd wordt. 
 
Er wordt op de peuterspeelzaal gewerkt met de VE-methode Puk&Ko. 

 

Inspectiegeschiedenis: 
• Tijdens het onderzoek op 12 december 2016 is er een tekortkoming geconstateerd op het 

inspectie-item 'voorschoolse educatie'. 
 

• Het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 30 oktober 2017, zijn er tekortkomingen geconstateerd 
in de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat/ Ouderrecht. 
 

• Jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 6 maart 2018, zijn er tekortkomingen geconstateerd in de 
volgende domeinen: Pedagogisch beleidsplan/ veiligheid en gezondheidsbeleid / verklaring 
omtrent het gedrag. 
 

• 5 juli 2018 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de domeinen: Pedagogisch 
beleidsplan/ veiligheid en gezondheidsbeleid / koppeling VOG in het PKR. Het domein 
pedagogisch beleidsplan en koppeling in het PKR is voldaan. Betreffende de veiligheid en 

gezondheid is de tekortkoming niet voldaan. 
 

• Jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 29-01-2019, zijn er tekortkomingen geconstateerd in de 
volgende domeinen: 
Pedagogisch Klimaat: Opleidingsplan VE: 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. 
Personeel en groepen: De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in 
artikel 1.50 derde lid van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. Pedagogisch 
beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
Veiligheid en gezondheidsbeleid 

 
Huidige bevindingen 12 maart 2020 

Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: 
• Pedagogisch Klimaat; het beleid, praktijk en VE voldoen niet volledig. 
• Personeel en groepen; opleidingseisen, 
• veiligheid en gezondheid 
 
De bevindingen zijn te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft op de website een pedagogisch beleidsplan staan. 

Deze is van januari 2020. 
In het beleidsplan staat op pagina 17 item eten en drinken; de peuters wachten op elkaar en 
hebben contact met elkaar en de leidster. 
Tijdens de observatie is dit niet waargenomen. 
Kinderen kregen hun tas, pakten het eten en drinken en gingen zonder overleg eten/drinken. 
Soms was de één al klaar terwijl de ander het nog uit zijn tas moest pakken. 
Een ander kind ging lopend met een banaan door de groep. 

 

Conclusie: 
Er wordt niet volledig gehandeld volgens het pedagogisch beleidsplan 
 
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 
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Pedagogische praktijk 

Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door 
waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Tevens heeft een 
documentenonderzoek plaatsgevonden betreffende het pedagogische beleid, voorschoolse 

educatie. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. Voor deze 
observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, 
opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 
 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden.  
Op de volgende aspecten van verantwoorde dagopvang is toegezien: 
 
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve 
manier met kinderen wordt omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, 

grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. 

Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen.  
Respectvol contact                                            
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek. De beroepskrachten zitten ook bij de kinderen aan tafel en 
begeleiden bijv. een activiteit. Bij het puzzelen worden de kinderen geholpen en wordt er met de 

kinderen gesproken over de puzzel. 
 
Contact/affectie                                              
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. De beroepskrachten zegt tegen de kinderen bijv: "dat zeg je heel goed; dat 

kun jij al goed zeg". 
Een kind mag ook op schoot als het even getroost wilt worden. 
 
Structuur en flexibiliteit                                       
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. De kinderen gaan vrij spelen na binnenkomst, dan is er een kring die wordt gestart met 
hand geven en daarna een gebed. 

Na de kring spelen en activiteit, gericht op bijv. taal d.m.v. lezen, of een activiteit van het thema 
"ik en mijn familie". 
Daarna opruimen en eten en drinken. 
 
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;  
Speelmaatjes                                                     
Er is een balans in leeftijd en gender tussen de kinderen in de groep. Ieder kind heeft tenminste 2 
kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Je ziet in de groep duidelijk dat de kinderen met elkaar spelen die elkaar ook al langer kennen. 
 

Taalverrijking                                                     
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
Tijdens de 1e kring wordt er gesproken over het weer, zie je de zon, de wolken, wat voor dag is 
het vandaag. Ook tijdens de activiteiten wordt er gewerkt aan taalverrijking door voor lezen, of het 
te hebben over de familie. Wie is mama, of opa of neefje. De kinderen leren deze woorden. 
Twee kinderen op de groep spreken vooral Engels. De beroepskrachten spelen hierop in om af en 

toe ook Engels te spreken en dan weer woorden te vertalen voor de kinderen in het Nederlands 
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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. 
Gezonde leefstijl                                                
De beroepskrachten zijn inconsequent met betrekking tot een gezonde leefstijl. 

Er wordt een gezond beleid gevoerd met betrekking tot het eten en drinken. Als kinderen 
'verkeerde dingen' bij zich hebben, wordt dit omgeruild met 'gezonde dingen'. Een kind heeft 
chocolade bij zich (kinderbueno). De beroepskrachten laten dit toe omdat de chocolade voor 
kinderen is. Daarnaast heeft de jongen een koekje bij zich, ook van chocolade. De beroepskrachten 
laten dit toe. 
Op de vraag waarom dit toegelaten wordt terwijl in het beleid anders staat beschreven, wordt 
duidelijk dat men hier niet goed mee om weet te gaan. Het antwoord "het is een kinderbueno dus 

goed voor kinderen, net als het koekje daar staat op dat het voor kinderen is", klopt niet met de 
werkelijkheid. 
 
Eenduidig handelen                                             
Kinderen weten niet wat de grenzen zijn van wat tijdens de opvang (niet) mag, moet of kan. 
Tijdens de observatie wordt waargenomen dat kinderen niet wachten op elkaar tijdens eten en 

drinken. Kinderen lopen van tafel als ze klaar zijn. Sommige kinderen zijn niet klaar en lopen dan 

met hun etenswaar door de groep. 
De groep oogt op dat moment rommelig en chaotisch. 
Ook het geluid in de ruimte is heftig. Een oorzaak is de slechte akoestiek en dat het plafond laag is. 
Dit zal mogelijk worden opgelost als men verhuist naar het nieuwe gebouw na de zomer van 2020.  
 
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

 
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) 
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Voorschoolse educatie 

- In het pedagogisch beleidsplan van januari 2020 staat onder hoofdstuk 8 het VE-beleid 
beschreven. 
Hier wordt beschreven over de mogelijkheden van taalontwikkeling.  

In het plan wordt niet concreet en toetsbaar beschreven de wijze waarop de ontwikkeling van het 
jonge kind wordt gestimuleerd op het gebied van rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
 
- De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd d.m.v. het Bosos systeem. Dit systeem sluit goed 
aan bij het in kaart brengen van de ontwikkeling. 

 
De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 
wordt niet voldoende concreet en toetsbaar beschreven. In het pedagogisch beleidsplan staat het 
volgende: 
"Betrokkenheid van de ouders heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind. Daarom 
ligt er op de peuteropvang een extra uitgave: Puk & Ko Thuis. Deze uitgave mogen ouders lenen. 
De uitgave bevat speelse materialen en activiteiten waarmee ouders de ontwikkeling van hun kind 

kunnen stimuleren. 

Er wordt niet vermeld of ouders dit doen en hoe dit wordt getoetst bij ouders en of de kinderen.  
Er staat dat de uitgave geleend mag worden. 
Op welke wijze worden ouders nog meer betrokken wordt niet beschreven. 
 
- De ruimte is passend ingericht en er zijn diverse hoeken in de ruimte zichtbaar. 
 

- Er zijn twee beroepskrachten aanwezig op de groep. Beide hebben een cursus Puk & Ko gevolgd. 
Beide beroepskrachten beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge 
Taalvaardigheid en Lezen. Er zijn documenten ingezien van 3F certificaten van MR DUTCH 
 
-De houder heeft een opleidingsplan. 
De toezichthouder heeft het beleidsplan "VVE opleidingsplan 2019-2020 Peuteropvang Ukkie 

Pukkie gekregen. 
 
In dit plan staat het volgende: 
• Alle pm'ers hebben de training Uk & Puk/ Puk & Ko afgerond. 
• De beroepskrachten hebben allen taalniveau 3F 

• Borging VVE Puk & Ko. Er wordt aangegeven dat de beroepskrachten jaarlijks een module 
kiezen voor verdieping en herhaling. 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
• Bosos, observatie instrument 
• Pedagogisch beleidsplan, RIE en protocollen 
• Gezamenlijke vergadering. 
•  
- Er vindt afstemming onderling en met de school plaats over bijv. beleid, gezamenlijke thema's, 
ontwikkelingen, vastleggen thema's. 

Dit gebeurt 6x per jaar. 
 
Conclusie 
Er wordt niet volledig voldaan aan de voorschriften die gelden voor voorschoolse educatie. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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, 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) 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview 
• Observatie(s) 

• Website 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Bewijs 3F taalniveau beroepskracht(en) 
• Presentielijsten 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beide beroepskrachten en de vrijwilliger zijn gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

Een beroepskracht die op de groep staat heeft een EVC-procedure doorlopen. 

Een ervaringscertificaat is niet hetzelfde als een diploma en kwalificeert niet rechtstreeks. 
Een ervaringscertificaat moet eerst verzilverd worden in een diploma, of kan gebruikt worden bij 
een gelijkstellingsverzoek. 
Dit is aan de houder gecommuniceerd en deze zou de procedure tot gelijkstelling in werking gaan 
zetten. 
Tijdens het schrijven van dit rapport is niet bekend of de gelijkstelling voldaan is. 

 
De andere beroepskracht heeft een diploma conform cao kinderopvang. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een certificaat van KIKI coaching. 
Daarbij heeft de PBM een opleiding leraar basisonderwijs, en hbo-opleiding intern begeleider. 
 

Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan alle eisen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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

stagiaires 

Op de groep staan twee vaste beroepskrachten en een vrijwilliger. 
De toezichthouder heeft op locatie de presentielijst ingezien. 
Tijdens de inspectie worden 11 kinderen van 2 jaar en ouder opgevangen door 2 beroepskrachten. 
 
Deze locatie betreft een peuteropvang. De peuteropvang verzorgt alleen gedurende de ochtenden 
opvang.  
Er is op deze locatie geen sprake van een afwijkende inzet van de beroepskracht-kindratio. 

Maandag 14 kinderen 2 beroepskrachten 
Dinsdag   9 kinderen 2 beroepskrachten 
Woensdag 12 kinderen 2 beroepskrachten 
Donderdag 12 kinderen 2 beroepskrachten 
Vrijdag  15 kinderen 2 beroepskrachten 
 

Conclusie  
Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het opleidingsplan staat betreffende de inzet pedagogisch beleidsmedewerker dat er 12 uur 
wordt ingezet voor coaching. Het is niet duidelijk of dit per week, maand of jaar is. 
Aan de houder is een overzicht gevraagd op 12 maart 2020. 

De houder moet inzichtelijk maken hoeveel Fte-ers in dienst zijn. Iedere beroepskracht heeft recht 
op coaching van minimaal 10 uur per jaar. 
De houder heeft 1 locatie. Dit betekent dat er voor deze locatie 50 uur inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker wordt verwacht. 
 
De houder geeft het volgende aan: 

Minimaal 50 uur per jaar (50 uur x aantal kindercentra) voor de ontwikkeling en implementatie van 
pedagogisch beleid 
 
Minimaal 25 uur per jaar (10 uur x aantal Fte) voor de coaching van beroepskrachten. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerkers 

Aantal uren inzet pedagogisch beleidsmedewerker: minimaal 75 uur per jaar. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderen worden gedurende alle ochtenden in de week (maandag t/m vrijdag) in een vaste 
stamgroep in een vaste stamgroepruimte opgevangen. 
Er zijn dagelijks twee vast gezichten werkzaam op de groep. 
 

Aan ieder kind is een vaste mentor toegewezen. Bij het intakegesprek worden de ouders hierover 
geïnformeerd 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Website 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 

 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In het beleidsplan Veiligheid en gezondheid maart 2019 staat op pagina 12 Thema overdracht 

ziektekiemen onder punt 1; handen wassen voor:  Het aanraken of bereiden van voedsel. 
Tijdens de inspectie is door beide toezichthouders niet waargenomen dat de kinderen en de 
beroepskrachten hun handen hebben gewassen voordat er werd gegeten en gedronken. 
Alleen de kinderen die naar het toilet zijn geweest (ongeveer 5 kinderen) hebben wel de handen 

gewassen. 
 
Ook bij het kopje handen wassen na: wordt vermeld dat dit gedaan wordt nadat de handen vies 
zijn geworden door in aanraking te komen met lijm. 
Een aantal kinderen hebben een werkje gemaakt. Hebben met wascokrijt en lijm gewerkt. 
Hierna zijn de handen niet gewassen. 
 

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

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 
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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 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 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, 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 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) 
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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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang 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 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

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

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Ukkie Pukkie 

Website : http://www.ukkiepukkieermelo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 081159860000 
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 : Stichting Ukkie Pukkie 
Adres houder : Oude Telgterweg 230 
Postcode en plaats : 3853 PK Ermelo 
KvK nummer : 08115986 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. L. Pierik 
de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ermelo 
Adres : Postbus 500 
Postcode en plaats : 3850 AM ERMELO 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 19-03-2020 
Zienswijze houder : 27-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 30-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 02-04-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Hierbij onze zienswijze op het rapport dat is uitgebracht n.a.v. het bezoek van de GGD aan PSZ 
Ukkie Pukkie op 05 maart 2020. 
  
Vooraf een algemene opmerking. Een inspectiebezoek brengt verschillende zaken met zich mee. 
Allereerst de observatie van hoe zaken op dat moment in een groep lopen, duidelijk. Ook brengt 
een bezoek veel vragen met zich mee, “ hoe doen jullie dit, waar kan ik dat vinden?” dat type 
vragen. Doordat deze vragen gesteld worden kunnen de leidsters hun focus niet volledig richten op 
de groep, waar dat normaal gesproken wel het geval is. Er ontstaat dan een oneigenlijke situatie. 

Ik vind dat hier rekening mee gehouden dient te worden, er ontstaat op deze manier een verkeerd 
beeld van de praktijk. 
  
Nu ga ik in op enkele opmerkingen die gemaakt zijn: 
  
- Pag. 4 Eten en drinken: 

  
Wij herkennen ons niet in de weergegeven situatie. De peuters pakten die ochtend met een spel 1 
voor 1 een tas die ze vervolgens aan de eigenaar gaven. Na het zingen van een lied mochten de 
peuters hun tassen openen en startten met eten. Jammer dat er niet is waargenomen dat de 
peuter die inderdaad de tafel verliet, is benaderd door de pm’er die hem heeft uitgelegd dat dit niet 
de bedoeling is. 
  

Pag.6 Gezonde leefstijl 
  
Op pagina 17 van het pedagogische beleidsplan staat dat “ ouders zelf zorgen voor verstandig eten 
en drinken.” Hier hebben we geen definitie voor. Als het om onveilig eten gaat geven wij het de 
kinderen niet. Denk hierbij aan lolly’s etc…. 
  
Pag.7 Voorschoolse educatie 

  
De GGD verwijst naar hoofdstuk 8 van het pedagogisch beleidsplan echter motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling wordt beschreven in hoofdstuk 7, ontwikkelingsfasen van peuters. 

  
Rekenen: Op pag. 12 pedagogisch beleidsplan aangepast en het rekenen specifiek genoemd. 
Motoriek: Op pag. 11 pedagogisch beleidsplan aangevuld door voorbeelden in rood weergegeven 

Sociaal-emotionele ontwikkeling wordt besproken op pag. 11 en 12: Aanvulling emoties op pag. 
12. pedagogisch beleidsplan 
  
Ouderbeleid: 
In het GGD rapport wordt alleen gekeken naar pedagogisch beleidsplan hoofdstuk 8 pag. 14. Het 
hoofdstuk 14 van het pedagogisch beleidsplan is gewijd aan ouderbeleid, er wordt verwezen in de 
eerste regel naar het beleidsplan ouderbetrokkenheid. 

Pag. 9 Opleidingseisen 
Volgens het rapport wordt niet voldaan aan een opleidingseis. Dit is NIET correct en wensen dat dit 
in de definitieve versie wordt hezien! In het definitieve rapport van de GGD, dd. November 2017 
schrijft de GGD onderstaand: 
Passende beroepskwalificatie 
Uit een steekproef blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie conform CAO. 

Op de locatie is een beroepskracht werkzaam die valt onder een uitzonderingsregeling met 
betrekking tot een passende beroepskwalificatie. Voor peuterspeelzaalleidsters geldt de 
uitzonderingseis zoals die in de cao WMD is opgenomen. Als zij vóór 1 januari 2000 als PSZ-leidster 
werkzaam was dan valt zij onder de uitzonderingsvoorwaarde. 
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 In de arbeidsovereenkomst staat beschreven dat de beroepskracht per 1-1-2011 in dienst is van 
de werkgever. Er staat ook beschreven dat "deze arbeidsovereenkomst is een schriftelijke 

bevestiging van wat reeds 18 jaren (per 01-01-1993) mondeling is afgesproken." Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat zij gebruik kan maken van de ontheffing diploma-eis. Conclusie: Er 
wordt voldaan aan de voorwaarden. 
De geboortedatum van de leidster of startdatum bij PSZ is in tussentijd niet gewijzigd dus voldoet 
zij aan de daarvoor gestelde eis. Sterker nog, afgelopen jaar hebben we een 25-jarig werkjubileum 
van betreffende medewerker gevierd….. 

  
Om bovenstaand te checken hebben we ook het verhaal bij FCB neergelegd. Zij komen met 
onderstaande bevestigende reactie. Zodende wordt WEL voldaan aan de opleidingseisen. 
 
---------- Forwarded message --------- Van: CAO Kinderopvang <CAOKinderopvang@fcb.nl> Date: 
wo 25 mrt. 2020 12:05 Subject: RE: Kwalificatie pm/peuterspeelzaalleidster To: Jacqueline 
Dongen, van <jacqvandongen@gmail.com> 

  
Beste mevrouw van Dongen, 
Bedankt voor het doorsturen van de kopieën. Uw situatie is intern besproken en daaruit blijkt dat u 
onder de regeling valt die u in uw mail al benoemd: Gezien u sinds vóór 2000 onafgebroken 

werkzaam bent als peuterspeelzaalleidster, kwalificeert u voor de functie peuterspeelzaalleidster. 
(zie artikel 9.3 D van de cao Sociaal Werk) 
 

 
 
 

 
 
 

 


