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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Het nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de 

gemeente Maassluis. 

  

Het onderzoek heeft zich gericht op domein Pedagogisch klimaat. 

 

Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 

zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

  

De oordelen zijn gebaseerd op: 

• documenten die zijn toegestuurd; 

• email contact met beleidsmedewerker.    

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 

Beschouwing 

Feiten over Christelijke kinderopvang Tik Tak 

Kinderdagverblijf Christelijke kinderopveng Tik Tak is onderdeel van Christelijke Kinderopvang Tik 

Tak B.V. in Maassluis. Tik Tak is gehuisvest in Kardinaal Alfrinkschool, waar de houder ook de 

buitenschoolse opvang exploiteert. 

Het kinderdagverblijf is sinds 13 augustus 2012 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK) met 37 kindplaatsen.   

Het team bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers waarvan vier pedagogisch medewerkers 

bezig zijn met de beleidstaken. 

Er wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden middels de methodes Startblokken en 

Uk en Puk. 

Er is sprake van een doorgaande lijn met de basisschool. 

 

Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 

30-01-2020: Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 

Pedagogisch klimaat. 

16-05-2019: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

19-03-2019: Nader onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

06-09-2018: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 

Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek zijn er geen overtredingen meer geconstateerd op het domein 

Pedagogisch kwaliteit. 

 

De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De houder van het kindercentrum heeft de maatregelen genomen binnen de termijn die door het 

college is gesteld. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 Voorschoolse educatie 

Bevindingen jaarlijks onderzoek d.d. 30 januari 2020: 

Eén beroepskracht die op de VVE-groep werkte was niet in bezit van een VVE-certificaat. Deze 

beroepskracht stond alleen op de groep met 7 kinderen en was begonnen met een VVE-cursus. 

 

Bevindingen huidig onderzoek: 

Alle beroepskrachten die op VVE-groepen werkzaam zijn beschikken over een VVE-certificaat. De 

beroepskracht, die tijdens het jaarlijks onderzoek bezig is geweest met een cursus voor de VVE, 

is per 15 april 2020 in bezit van het VVE-certificaat. 

 

Hiermee wordt aan de voorschriften voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Certificaten voorschoolse educatie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Christelijke Kinderopvang Tik Tak 

Website : http://www.christelijkekinderopvangtiktak.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025326791 

Aantal kindplaatsen : 37 

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 : Christelijke Kinderopvang Tik Tak B.V. 

Adres houder : Merellaan 168 

Postcode en plaats : 3145 XH Maassluis 

Website : www.christelijkekinderopvangtiktak.nl 

KvK nummer : 55701116 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  K. Avdic 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Maassluis 

Adres : Postbus 55 

Postcode en plaats : 3140 AB MAASSLUIS 
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Planning 

Datum inspectie : 30-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 06-07-2020 

 

 

 

 

 

 


