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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. 

 

 
Beschouwing 
Peuterwerk Little People een particuliere kinderopvangorganisatie, die sinds 2010 de verschillende 
locaties voor dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang (BSO) in Best exploiteert. De 
houder was voorheen tevens werkzaam als gastouder. De houder beschikt over alle kwalificaties 

als pedagogisch medewerker. 
 
Kinderopvang Little People Verleunstraat 27-27a biedt vanaf 12-08-2013 opvang in 2 stamgroepen 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Beide stamgroepen bieden opvang aan maximaal 15 
kinderen. 
  
Het kinderdagverblijf Little People is ondergebracht in een voormalige schoolwoning naast 

basisschool " De Paersacker". Er wordt opvang geboden in een huiselijke omgeving. Twee 
stamgroepen zijn naast elkaar gelegen op de benedenverdieping met ieder een eigen 
verschoonruimte en slaapkamers. Men maakt gebruik van dezelfde buitenruimte aan de achterzijde 
van het pand. 
  
De houder is begin 2017 gestart met een 2+ groep op de bovenetage. De kindplaatsen zijn op 24-
08-2016 gewijzigd van 30 naar 45 kindplaatsen. Er heeft geen incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden. 
 
De houder heeft op 10-10-2018 een aanvraag gedaan voor de registratie van de 2+ groep als 
voorschoolse voorziening. De registratie dient alleen voor de 2+ groep en niet voor de 
dagopvanggroepen op de beneden verdieping. 
 

Huidige inspectie: 
Op 14-2-2019 heeft er een onaangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden op de 2+ 
groep waarbij het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is beoordeeld. 
 

Conclusie: 
Er is geconstateerd dat er na herstelaanbod wordt voldaan aan het besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie. 

 
Landelijk register kinderopvang (LRK) 
Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 45 kindplaatsen met registratienummer 
937917746 

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 

 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
 

 



 

4 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 14-02-2019 
Kinderopvang LittlePeople, Joh. Verleunstraat 27 (KDV) te Best 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Er is een aanvraag gedaan voor registratie als voorschoolse voorziening voor de 2+ groep. Het 
besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is beoordeeld. 

  
 
Voorschoolse educatie 
Er is geconstateerd dat na herstelaanbod van de toezichthouder, aan 14 van de 14 getoetste 
voorwaarden uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt voldaan. 
 

Taalniveau 3F 
De beheersing van 3F niveau op mondelinge taalvaardigheid en lezen is niet getoetst omdat deze 

eis tot augustus 2019 alleen geldt voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en 
G86. 
 
Voorschoolse educatie in pedagogisch beleid 
Het pedagogisch beleidsplan omvat een beschrijving van: 

 
• De wijze waarop de 4 ontwikkelingsgebieden van het kind worden gestimuleerd 
• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en het aanbod hierop wordt 

afgestemd 
• De wijze waarop de aansluiting en overgang van voor- naar vroegschoolse educatie wordt 

vorm gegeven 
 

Er ontbreekt een beschrijving van; 
• De kenmerkende visie van het kindcentrum 
• De wijze waarop ouders worden betrokken bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind 
• De wijze waarop de inrichting van de ruimte en beschikbare materialen worden verzorgd 
 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft herstelaanbod gedaan en de houder de kans gegeven het pedagogisch 
beleid en de werkwijze waarop vormgegeven wordt aan voorschoolse educatie aan te passen. De 
houder heeft inspanning verricht en de overtredingen binnen de gestelde termijn hersteld. 
 
De toezichthouder kan nog niet beoordelen of de houder voldoende uitvoering geeft aan het 
pedagogisch beleidsplan, jaarlijks de uitvoering evalueert en bijstelt met betrekking tot deze 
onderwerpen. Dit wordt tijdens de volgende jaarlijkse inspectie beoordeeld. 

 
Kinderen met een VE indicatie komen ten tijde van de inspectie minimaal 4 dagdelen op de 
peuteropvang van LittlePeople op de benedenverdieping. Wanneer de 2+ groep op de 
bovenverdieping VVE geregistreerd is worden de kinderen met een VVE indicatie verdeeld over de 
beide groepen.  
In de peutergroepen wordt middels het programma Startblokken in combinatie met de pop Puk en 
de dagritmekaarten van Uk & Puk, op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 

gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling (4 
ontwikkelingsgebieden). Het huidige thema is Brrr.. het is koud. Dit thema is duidelijk zichtbaar in 

de ruimte, aanwezige materialen en aangeboden activiteiten. Er hangen winterkleren, er is een 
thematafel en woord- en kijkplaten in het thema. 
 
De thema's worden afgestemd met de basisschool. Er wordt gewerkt met een (activiteiten) logboek 

waarin beschreven staat welke activiteiten uitgevoerd worden voor ieder kind en met welk 
ontwikkelingsdoel. 
 
De kinderen worden geobserveerd op de ontwikkelingslijnen van KIJK. Er wordt iedere dag 
geregistreerd hoe de voortgang van de kinderen is en ieder halfjaar wordt de mogelijkheid voor 
een gesprek met ouders aangeboden. 
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De groep bestaat uit ten hoogste 14 kinderen. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten 

voorschoolse educatie en feitelijk aanwezige kinderen bedraagt ten minste één beroepskracht 
voorschoolse educatie per 8 kinderen. De 2+ groep is 5 dagen in de week geopend. 
 

Kwalificaties beroepskrachten 
Een huidige beroepskracht voorschoolse educatie voldoet (nog) niet aan de opleidingseisen. De 
houder geeft aan dat zij boventallig ingezet wordt wanneer de groep VVE geregistreerd wordt. 
Wanneer de locatie VVE geregistreerd wordt gaat de houder samen met twee gekwalificeerde 
beroepskrachten de opvang verzorgen totdat de vaste beroepskracht of een andere gekwalificeerde 
beroepskracht ingezet kan worden. 
 

Opleidingsplan 
De kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden jaarlijks 
onderhouden middels scholing, bijvoorbeeld in het gebruik van KIJK (kindvolgsysteem), 
basistraining VVE en nascholing VVE, workshops en coaching door de pedagogisch 
beleidsmedewerker, zoals video interactie begeleiding. Dit staat beschreven in het opleidingsplan 
2018/2019. 

 

Herstelaanbod: 
Het opleidingsplan voldoet niet aan alle voorwaarden: er komt niet tot uitdrukking op welke wijze 
de kennis en vaardigheden van beroepskrachten wordt onderhouden op het gebied van het 
betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
De toezichthouder heeft herstelaanbod gedaan. De houder heeft inspanning verricht en de 
overtredingen binnen de gestelde termijn hersteld. 

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

 
 

 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 
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, 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)  
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (14-2-2019) 

• Interview (aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (14-2-2019) 
• Personeelsrooster (per 1-4-2019 na start VVE) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang LittlePeople / BSO Next Step, v201810 en v201903) 
• Certificaten voorschoolse educatie (2 beroepskrachten) 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2018/2019, onderdeel van pedagogisch beleid) 
• Diploma kwalificatie beroepskrachten (3 beroepskrachten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 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, 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) 

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 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 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) 
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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) 

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) 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang LittlePeople, Joh. Verleunstraat 27 

(KDV) 
Website : http://www.kinderopvanglittlepeople.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027865134 
Aantal kindplaatsen : 45 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Little People B.V. 
Adres houder : Bijenhei 11 
Postcode en plaats : 5685GP Best 
KvK nummer : 62342282 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. de W. 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Best 

Adres : Postbus 50 
Postcode en plaats : 5680AB BEST 
 
Planning 

Datum inspectie : 14-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 21-03-2019 
Zienswijze houder : 04-04-2019 

Vaststelling inspectierapport : 18-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


