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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.
Op 30 januari 2018 is Kinderdagverblijf De Kinderboerderij in opdracht van de gemeente bezocht
voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met
name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De






volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleid
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio

Beschouwing
Kinderdagverblijf De Kinderboerderij is gevestigd aan de rand van Harreveld. Bij het
kinderdagverblijf bevindt zich een dierenweide, welke tot het kinderdagverblijf behoort.
Het kinderdagverblijf bestaat uit een babygroep en een peutergroep.
Inspectiegeschiedenis:
2015; geen tekortkomingen
2016; geen tekortkomingen
2017; tekortkoming geconstateerd bij het domein; risico-inventarisatie
Bevindingen:
Tijdens de inspectie van 30 januari 2018 is een tekortkoming geconstateerd bij het domein;
Voorschoolse educatie.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Handhaving; Voorschoolse educatie
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit domein wordt het volgende gecontroleerd:
- Pedagogisch beleid, voorwaarde van de mentor en de voorwaarde hoe de ontwikkeling van de
kinderen wordt gevolgd
- Verantwoorde dagopvang:

op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan

kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden

kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht

kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen
Tevens wordt er binnen dit domein gecontroleerd of de kinderen worden gevolgd in hun
ontwikkeling en of er wordt gewerkt met mentorschap.
Pedagogisch beleid
Ieder kind heeft een mentor toebedeeld gekregen. Deze mentor wordt bij aanvang van de
kinderopvang kenbaar gemaakt aan iedere ouder. Eenmaal toegewezen aan de mentor komt het in
het ''Ouderportaal'' te staan. De mentor is degene die het kind het meest ziet.
De houder laat aan de toezichthouder zien hoe de mentor vermeldt staat. De mentor staat vermeld
in het systeem ''Kindplanner''.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs.
-10 minutengesprekken.
Iedere ouder zowel op de babygroep als ook de peutergroep heeft de mogelijkheid om ieder half
jaar een 10 minutengesprek te hebben met de mentor om de ontwikkelingen van het kind te
bespreken.
-ontwikkeling volg model (OVM )
Op het moment dat er extra zorg is ten aanzien van een kind wordt niet alleen het Overdracht
formulier ingevuld maar ook het Ontwikkelings Volg Model.
Verantwoorde dagopvang
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
''Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar''.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Er zijn 2 groepen op Kinderdagverblijf De Kinderboerderij:
Een babygroep waar kinderen aanwezig zijn met 1 beroepskracht.
Een peutergroep waar 14 kinderen aanwezig zijn met 3 beroepskrachten.
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Verantwoorde dagopvang:

op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan

kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden

kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht

kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen
Respectvol contact.
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen. Ze sluiten op passende wijze aan
op de situatie en zijn vriendelijk en invoelend. ‘‘Ach, moet je huilen''.
Kinderen worden op schoot genomen als ze verdrietig zijn.
Situaties worden verwoord. Beroepskrachten vertellen wat ze gaan doen.
Activiteitenaanbod.
Er is een dagprogramma.
Bij de baby's wordt er gekeken waar de behoefte van de kinderen ligt. Er zijn kinderen die in bed
liggen, 2 baby's spelen op de grond. De beroepskracht speelt met de baby's mee en zit ook op de
grond. Er wordt gelachen.
De peuters spelen buiten, buiten voeren de beroepskrachten met de kinderen gesprekjes, alle
kinderen komen tot spel.
Samenzijn/samen spelen.
Kinderen spelen gezamenlijk buiten; 2 kinderen spelen in de zandbak, er ontstaat een klein
gesprekje. Twee kinderen fietsen achter elkaar aan en moet lachen.
Op de babygroep speelt het ene kind in de grondbox met de beroepskracht, het andere kind speelt
op de grond.
Er zijn materialen aanwezig welke het samenspel bevorderen.
Afspraken.
De beroepskrachten hanteren regels en afspraken. Ze geven uitleg.
Conclusie:
De verantwoorde kinderopvang voldoet aan de eisen.
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. De gevolgde methode is; Startblokken.
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
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.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: Een getuigschrift van met
gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding, specifiek
gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
Tijdens de inspectie van 30 januari blijkt dat 1 beroepskracht niet in het bezit is van een VEcertificaat. Bij een VE-locatie schrijft de wet voor dat beroepskrachten welke op een VE-groep
werken in bezit dienen te zijn van een VE-certificaat of ingeschreven staan voor een cursus of
reeds bezig zijn met de cursus.
De houder heeft de beroepskracht per 5 februari ingeschreven voor de cursus ‘’Startblokken’’ .
Uit bovenstaande constatering met betrekking tot het niet aanwezig zijn van een certificaat blijkt
dat aan deze voorwaarde niet is voldaan.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er
zorg voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling
aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet
erkenning EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten
beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Karnebeek)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (30 januari)

Website

Pedagogisch beleidsplan

VVE-certificaten

-inschrijfformulier Startblokken, datum 5 febr. 2018
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
Personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert, zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die is afgegeven vanaf 1 maart 2013.
De toezichthouder heeft de VOG's ingezien op de locatie.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De passende
diploma's zijn door de toezichthouder ingezien op de locatie.
Aantal beroepskrachten
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen, de toezichthouder heeft de kindlijsten ingezien op
de locatie en als steekproef de weekplanning van week 4 bekeken.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Karnebeek)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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. De houder
geeft aan met de beroepskrachten besproken te hebben dat grote gevolgen vastgelegd dienen te
worden en kleine gevolgen zo geïmplementeerd worden dat kinderen met kleine risico's leren om
te gaan.
Navraag bij de beroepskrachten komt naar voren dat zij op de hoogte zijn van de gemaakte
afspraken. Aanvaardbare risico's hier leren kinderen mee om te gaan. De beroepskracht geeft aan
dat ze soms hier nog wel zoekende in is, in hoe de afweging te maken. Dit maakt dat risico's af
worden gewogen en ter sprake worden gebracht.
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels; er zijn
EHBO-ers aanwezig. De BHV-ers van de dag zijn bekend bij iedereen, ook bij de ouders. Op de
gang hangt een lijst met de dagen van de week en daar staat de BHV-er vermeld.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Karnebeek)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (30 januari)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

EHBO-certificaten

Lijst met BHV-ers
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 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 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 aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 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
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kinderdagverblijf De Kinderboerderij
: 24
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

mevr. K.G.J. Karnebeek-Harbers
n.v.t.
09103346
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. C. Stijnman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oost Gelre
: Postbus 17
: 7130 AA LICHTENVOORDE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

30-01-2018
20-02-2018
26-02-2018
01-03-2018
01-03-2018
01-03-2018

: 06-03-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze:
Feitelijk geeft de inspecteur als overtreding aan dat de derde Pedagogisch medewerkster op deze
peutergroep wel geschoold enkel niet ingeschreven is voor VVE scholing Startblokken.
Het betreft een in december 2017 HBO Pedagogiek afgestudeerd Pedagogisch medewerkster die
ter overbrugging van een zwangerschapsverlof een half jaar contract heeft.
Doordat er op deze groep van 14 kinderen enkele kinderen onder de 2 jaar aanwezig waren, (VVE
inzet is vanaf 2 jaar) was het kind leidster ratio 2 op 13 kinderen en niet 2 op 16 kinderen.
Vandaar de inzet van deze 3e Pedagogisch Medewerker. Ook waren deze dag geen VVE “zorg”
kinderen op deze groep.
Al onze andere Pedagogisch medewerksters zijn volledig geschoold.
Voor scholing VVE Startblokken heb ik haar inmiddels ingeschreven.
Scholing duurt echter 2 jaar, en kan volgend schooljaar starten.

Met vriendelijke groeten,
Karin Karnebeek
KDV De Kinderboerderij
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