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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten binnen dit onderzoek
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf (KDV) de Paddestoel is een kleinschalige kinderopvang. Het is gevestigd in een
woonhuis. Het KDV heeft één groep voor de dagopvang. Er worden maximaal 6 kinderen
opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar.
De groep heeft groepsruimte, een keuken en sanitair. De slaapkamer is aangrenzend aan de
groepsruimte. Er is een aangrenzende buitenspeelruimte aanwezig.
Inspectiegeschiedenis
Op 9 mei 2014 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen
overtredingen gevonden.
Op 7 april 2015 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen
overtredingen gevonden.
Op 21 april 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen
overtredingen gevonden.
Bevindingen recente inspectie
Op 2 oktober 2017 heeft er wederom een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Tijdens de inspectie is er gesproken met de houder en de aanwezige beroepskracht. De houder en
de beroepskracht namen de tijd, om de toezichthouder te woord te staan. De houder en de
beroepskracht stelden zich open en deskundig op.
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op domein pedagogisch klimaat. De houder
heeft het pedagogisch beleid binnen de afgesproken termijn aangepast. Het pedagogisch beleid
voldoet aan de voorwaarden.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting van de betreffende domeinen.
De locatie voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen
(WKO).
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding:
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
De koppeling van het pedagogische beleid aan het handelen in de praktijk ;
emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum.
Pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan van de Paddestoel waarin, het binnen de organisatie
geldende, beleid staat.
In het beleidsplan staat niet de wijze beschreven waarop het vier-ogen-principe is vormgegeven.
Er is tevens niet beschreven op welke wijze de beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling
van de kinderen of andere problemen signaleren en ouders naar passende instanties
doorverwijzen, die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Ook ontbreekt de beschrijving
van de wijze waarop de beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
Op dit punt heeft overleg en overreding plaatsgevonden. De houder heeft de gelegenheid gekregen
de punten alsnog te beschrijven in het pedagogisch beleidsplan. De houder heeft het aangepaste
beleidsplan binnen de afgesproken termijn geplaatst op de website en dit laten weten aan de
toezichthouder. Het pedagogisch beleidsplan is op een juiste manieer aangepast.
Hierbij wordt voldaan aan de voorwaarden.
Pedagogische praktijk
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan van de Paddestoel waarin, het binnen de organisatie
geldende, beleid staat. De houder heeft in
het pedagogisch werkplan opgesteld.
Het KDV is kleinschalig, de houder werkt zelf op de groep, samen met een beroepskracht. Er is
continu overleg, ook over het pedagogisch beleid en pedagogisch handelen.
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd op de groep. Op basis van deze observaties
constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de emotionele
veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de
kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven
waarop dit oordeel is gebaseerd.
De kinderen spelen kappertje. De beroepskracht geeft aan dat ze gaan opruimen. 'We gaan even
een broodje eten. Wie heeft er zin in een broodje?'
Als de kinderen samen opruimen: 'Goed zo, wat kunnen jullie dat goed!' Na het opruimen gaan de
kinderen aan tafel om te eten. 'Zal ik jouw stoel even rechtzetten? Anders val je er straks af, hè!'
Kind: 'ja, want ik zit een beetje scheef!'
'Wat wil je op je broodje, [naam kind]?''Smeerkaas!' De kinderen praten over de kleur van het
bord en de beker. De beroepskracht vraagt: 'en wie heeft dezelfde kleur bord en beker? En wat
heb jij, [naam kind], welke kleur heeft jouw bord en beker?'
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Een kind verteld dat ze wordt opgehaald door opa en oma. De beroepskracht legt uit wanneer:
eerst gaan er kinderen slapen, daarna gaan we een cracker eten en dan komen opa en oma.
Er wordt gewerkt aan de hand van thema's vanuit het VVE-programma KIKI de beer. Het thema is
herfst. Er zijn geknutselde eekhoorns en geverfde eikels. Er is pas gestart met het thema. De
groepsruimte is zo ingericht dat de kinderen zelf het speelgoed kunnen pakken.
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de houder, mw. J. Schriever, op
2 oktober 2017)
Interview (gesprek met de aanwezige beroepskracht)
Observaties (Tijdens het bezoek aan de locatie)
Pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2017)
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Personeel en groepen
Inleiding:
Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag
(VOG).
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Op de locatie zijn de VOG's ingezien van de houder en de beroepskracht.
De bekeken en beoordeelde VOG's voldoen aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Op de locatie zijn van twee beroepskrachten de diploma's bekeken en beoordeeld. De
beroepskrachten beschikken allebei over een passende beroepskwalificatie.
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
Er is op de locatie één stamgroep aanwezig. Op de groep worden maximaal 6 kinderen opgevangen
in de leeftijd van 0-4 jaar.
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
De standaard planningslijsten zijn bekeken en beoordeeld. Op de lijsten staat het aantal aanwezige
kinderen vermeld en de leeftijd van de kinderen.
Tevens zijn de standaard personeelsroosters bekeken en beoordeeld.
Uit de standaardlijsten en roosters blijkt dat er wordt voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de houder, mw. J. Schriever, op
2 oktober 2017)
Interview (gesprek met de aanwezige beroepskracht)
Observaties (Tijdens het bezoek aan de locatie)
Verklaringen omtrent het gedrag (houder en beroepskracht)
Diploma's beroepskrachten (houder en beroepskracht)
Plaatsingslijsten
Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Juliana Schriever
: 01130158
: Ja

KDV De Paddestoel
http://www.kdvdepaddestoel.nl
6
Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Assen
: Postbus 30018
: 9400RA ASSEN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
A.M. Buigholt

02-10-2017
24-10-2017
Niet van toepassing
13-11-2017
14-11-2017
14-11-2017

: 14-11-2017
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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.
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