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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.
Het onderzoek heeft zich gericht op:

de pedagogische praktijk

de verklaring omtrent het gedrag

de beroepskwalificatie

opvang in groepen

de beroepskracht-kind ratio
Op grond van de inspectiegeschiedenis is dit onderzoek uitgebreid met de volgende voorwaarden:

klachten en geschillen.
Beschouwing
De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen.
Korte beschrijving van het kindercentrum
Kinderdagverblijf De Jutter is gevestigd te Gameren. Het kinderdagverblijf bestaat uit één groep
van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen vijf inspectiejaren heeft het kindercentrum voldaan aan de onderzochte wettelijke
eisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Gegevens conform de praktijk:
Volgens het LRKP is de houder niet aangesloten bij de geschillencommissie, dit is niet correct.
Er heeft een houder wisseling heeft plaatsgevonden en dit is (nog) niet verwerkt in het LRKP. De
houder gaat hier achteraan.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (0
tot 4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015).
Er is geobserveerd op: de verticale stamgroep 0-4 jaar oud.
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid
van het kindercentrum en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet.
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument
(schuin gedrukt) en enkele voorbeelden uit de waargenomen praktijk.
Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Observatie:
De kinderen zitten aan tafel en eten fruit. De beroepskracht zegt tegen een kind;"wat zit jij lekker
te smikkelen". "Is dat appel, peer of banaan?"
Het kind antwoord: "appel"

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Observatie:
Er wordt een boek over het verkeer voorgelezen aan de kinderen.
Tijdens het lezen van het boek stelt de beroepskracht vragen aan de kinderen zoals; "een
zebrapad, wie weet er wat dat is?", "wanneer moet je stoppen?", is dat dat bij groen of rood licht.
Ook wordt er samen geteld hoeveel mollen er in de bus zitten.
De kinderen geven enthousiast antwoord op de vragen die de beroepskracht stelt.

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd.
De kinderen zijn deel van de groep
Observatie
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De kinderen zitten aan tafel. Een paar kinderen klappen in hun handen. De beroepskracht reageert
hierop door te vragen: "Kennen jullie het liedje van de handjes?"
De beroepskracht begint hierna het liedje van de handjes te zingen en de kinderen aan tafel zingen
het liedje mee.

Overdracht van normen en waarden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van normen en waarden voldoende gewaarborgd.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Observatie:
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen. persoonlijke
voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer.

Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen
gewaarborgd worden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Observaties
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De persoon in de steekproef beschikt over een passende verklaring omtrent het gedrag (VOG) die
is afgegeven ná 1 maart 2013.
De verklaringen omtrent het gedrag van de vaste beroepskrachten en de houder zijn bij eerdere
inspecties beoordeeld en voldoen aan de eisen. Er zijn geen nieuwe medewerkers in dienst
gekomen sinds de vorige jaarinspectie.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht in de steekproef beschikt over een passend diploma volgens de cao
kinderopvang.
De diploma’s van de vaste beroepskrachten zijn bij eerdere inspecties beoordeeld en voldoen aan
de eisen.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in 1 stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar oud.
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van de inspectie is er 1 beroepskracht met een snuffelstagiaire aanwezig met 5 kinderen
in de leeftijd van 0-3 jaar oud, dit voldoet
De beroepskracht-kindratio in de steekproef voldoet aan de eisen.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskracht)

Diploma's beroepskrachten (beroepskracht)

Presentielijsten (week 42 en week 43)

Personeelsrooster (week 42 en week 43)
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Ouderrecht

Klachten en geschillen
Volgens het Landelijk Register Kinderopvang is de houder niet aangesloten bij de
geschillencommissie.
Ten tijde van het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de documunten van de inschrijving bij de
geschillencommissie ingezien.
Omdat er een houder wisseling heeft plaatsgevonden is dit (nog) niet verwerkt in het LRKP. De
houder gaat hier achteraan.
Conclusie:
De houder is aangesloten bij de geschillencommissie.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Document inschrijving geschillencomissie.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g 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)
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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)

Ouderrecht
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Hjalmar Gerrit Arie Bakker
: 66755484
: Nee

Kinderdagverblijf De Jutter
http://www.kdv-dejutter.nl
16
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

: Zaltbommel
: Postbus 10002
: 5300DA Zaltbommel

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

:
:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
L Brouwer

19-10-2017
08-11-2017
Niet van toepassing
21-11-2017
28-11-2017
28-11-2017

: 12-12-2017
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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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