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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.
In het kader van risicogestuurd toezicht heeft dit onderzoek zich beperkt tot de kernzaken uit de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijkse onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Kinderdagverblijf More for Kids is gevestigd in het Multi Functioneel Centrum: De Holtink. Hier
bevinden zich ook een kinderdagverblijf van SKWT, een buitenschoolse opvang, een basisschool,
een peuterspeelzaal, Kaliber Kunstencentrum en het ROC.
Het kinderdagverblijf is op 29 september 2014 gestart met exploitatie. Het kinderdagverblijf
heeft een stamgroep voor baby's van 0-2 jaar en een groep voor kinderen van 2-4 jaar. In totaal
heeft dit kindercentrum plaats voor 25 kinderen. Het kindercentrum is elke dag geopend.
Inspectiegeschiedenis
In december 2014 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Aan alle getoetste
voorwaarden werd voldaan.
Bij de jaarlijkse inspectie in 2015 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Wederom wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie 20141215). Daarin staan
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.

Pedagogische praktijk
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid. Dit komt ook tot uiting tijdens de observatie. Ter illustratie van het oordeel worden door de
toezichthouder twee of meer van de basisdoelen toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen
van de observaties is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; het
waarborgen van de emotionele veiligheid, het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competentie
en overdracht van normen en waarden.
Emotionele veiligheid
kennen/herkennen
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel) In het contact met het kind wordt deze kennis gebruikt.
Observatie babygroep
De beroepskracht haalt een baby uit bed. Ze gaat met de baby op schoot zitten en wiegt het kind.
Beroepskracht: "Hij moet altijd even rustig wakker worden." Een ander kind is een beetje onrustig.
De beroepskracht geeft het kind - dat al een knuffel in de arm heeft- nog een knuffel. "Zij wil altijd
in elke arm een knuffel."
Persoonlijke competentie
Kennis babyfase
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt. De
beroepskrachten prikkelen de zintuiglijke manier van ontwikkelen van baby's door
spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden.
Observatie babygroep
De baby wordt uit de box gehaald en op een speelkleed gelegd. De beroepskracht gaat ook op de
grond zitten en biedt de baby verschillende speeltjes aan. Een andere beroepskracht zit met een
baby aan tafel. Zij kijken naar een prentenboek met muziek. De beroepskracht vraagt aan het
kind: waar zijn de vissen, waar is de zon.....Het kind wijst het betreffende plaatje aan en krijgt een
complimentje van de beroepskracht.
Sociale competentie
Begeleiden en feedback
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds-en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een
(bijna) conflict zelf hebben opgelost.
Observatie peutergroep
Een groepje kinderen is met een kruiptunnel aan het spelen. Er ontstaat een klein conflict als twee
kinderen van beide kanten tegelijk door de tunnel willen en een ander kind op de tunnel springt.
De beroepskracht grijpt in. Zij geeft aanwijzingen hoe de kinderen door de tunnel moeten kruipen
en legt uit dat zij op elkaar moeten wachten. Aan het kind dat op de tunnel springt legt zij uit dat
dit gevaarlijk is.
Overdracht normen en waarden
De beroepskrachten geven het goede voorbeeld in sociale vaardigheden. Zij zijn vriendelijk,
behulpzaam, zeggen alsjeblieft en dankjewel, luisteren en troosten.
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Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (Beroepskrachten)
•
Observaties (Babygroep en peutergroep)
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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 over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten en stagiaires op deze locatie zijn in het bezit van een verklaring omtrent het
gedrag conform de gestelde eisen.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten op deze locatie zijn in het bezit van een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
De houder heeft op deze locatie twee groepen: een groep van maximaal 9 kinderen in de leeftijd
van 0-2 jaar en een groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
De opvang voldoet aan de eisen voor opvang in groepen.

Beroepskracht-kindratio
Op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. Op de babygroep waren 6
baby's met twee beroepskrachten aanwezig. Zij werden ondersteund door een stagiaire.
Op de peutergroep was 1 beroepskracht met 7 kinderen aanwezig. Ook zij werd ondersteund door
een stagiaire.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (Beroepskrachten)
•
Observaties (Babygroep en peutergroep)
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
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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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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 07-03-2016
Kinderopvang More for Kids te NIJVERDAL

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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Kogelman-Beukenkamp
: 61038997
: Nee

Kinderopvang More for Kids
http://www.kinderopvangmoreforkids.nl
25
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

: Hellendoorn
: Postbus 200
: 7440AE NIJVERDAL

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

:
:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Christiane Brouwer

07-03-2016
09-03-2016
Niet van toepassing
09-03-2016
10-03-2016
10-03-2016

: 30-03-2016
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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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