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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.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit
kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten
KidsOké is een kinderdagverblijf gelegen aan de Grote Heistraat in Wernhout. Het is een
kleinschalig kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. Op het kinderdagverblijf worden maximaal
13 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Ruimten

uimte: 46 m².

Inspectiegeschiedenis
21-07-2014; jaarlijks inspectiebezoek. Er is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
26-01-2015; jaarlijks inspectiebezoek. Er is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
10-05-2016; jaarlijks inspectiebezoek. Er is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze onaangekondigde inspectie dd. 07-04-2017 voldoet de houder aan alle getoetste
wettelijke eisen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de
wettelijke eisen.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari
2015.
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:
emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan. Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen
enkele voorbeelden van observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
De observatie heeft plaatsgevonden vrijdag 07-04-2017 vanaf 11:30 uur. Aanwezig zijn 10
kinderen en drie beroepskrachten.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Praktijk
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang ervan. De beroepskracht sluit aan bij het spel van de kinderen: "Is de fiets kapot [naam
kind]?". Kind: "Nee, ik heb hem gemaakt!". Tijdens het verschonen praat de beroepskracht tegen
ieder kind. Bijv.:"Zo, stoere onderbroek heb jij." De kinderen hebben plezier in de contacten en
vertellen wat ze doen of fantaseren.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de emotionele veiligheid
voldoende is gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
Praktijk
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van speelmogelijkheden.
Tijdens het buitenspelen zijn kinderen aan het stoepkrijten, rondfietsen en met ballen aan het
spelen. Een kind wordt gestimuleerd de bal naar de beroepskracht te gooien (naar voorbeeld van
ander kind) en weer terug te gooien. Een ander kind dat al fietsend de bosjes in rijdt wordt
bemoedigend toegesproken: "Zo, de bosjes infietsen. Goed sturen juffie!" Tijdens het voorlezen
worden alle kinderen betrokken bij het verhaal middels vraag en antwoord en het aanvullen van
zinnen. De allerkleinsten worden op schoot genomen en met hen wordt "besproken" wat er om hen
heen gebeurt.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de persoonlijke competentie
voldoende is gewaarborgd.

4 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-04-2017
Kinderopvang KidsOké te Wernhout

Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Praktijk
De beroepskracht grijpt adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Wanneer een ouder
kind de bal afpakt van een jong kind zegt de beroepskracht: "Nee [naam kind], niet afpakken. Geef
maar terug aan [naam kind]." De kinderen zijn betrokken en bekend met groepsrituelen zoals
handen wassen na het buitenspelen en eten na het voorlezen. Aangezien het nog te vroeg is voor
eten vraagt de beroepskracht: "Nee, we gaan nu nog niet eten. Wanneer wel?". Enkele kinderen:
"Als de wijzers boven staan!".
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de sociale competentie
voldoende is gewaarborgd.
Overdracht van waarden en normen
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Praktijk
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang
met andere kinderen: ze zijn vriendelijk, behulpzaam, luisteren en leven mee. Ze hebben aandacht
voor ieder kind en geven regelmatig een glimlach of compliment. Tegen een jongetje dat blaadjes
bij elkaar veegt: "zo, jij kunt goed vegen."
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de overdracht van waarden en
normen voldoende is gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en de houder
ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals is opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Opvang in groepen
De dagopvang bestaat uit één stamgroep van maximaal 13 kinderen. De kinderen maken gebruik
van één stamgroep-ruimte. De omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke eisen.
Beroepskracht-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 33
en 34 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groepen voldoet aan de
wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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
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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 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)

7 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-04-2017
Kinderopvang KidsOké te Wernhout

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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kinderopvang KidsOké
: 13
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Maria Johanna Josepha Havermans-van Bergen
: 20132984
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zundert
: Postbus 10001
: 4880GA ZUNDERT

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

:
:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
P. van Eggelen

07-04-2017
10-04-2017
16-04-2017
18-04-2017
19-04-2017
19-04-2017

: 02-05-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Geachte Heer P. van Eggelen,
Het voorlopig rapport is goed bevonden en mag zo openbaar worden, verder geen op of
aanmerkingen aan toe te voegen.
We zien het definitieve rapport wel verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Marian Havermans van Bergen
Kinderopvang KidsOké
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