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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld,
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij
behorende voorwaarden die bij dit onderzoek worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk.
Tijdens dit onderzoek is één voorwaarde horende bij de 'Veiligheid en gezondheid' extra in de
beoordeling meegenomen.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
en inspectie-item verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) 'More for kids' is met 25 kindplaatsen gevestigd aan de Mensinkweg 6b te
Nijverdal. De opvang vindt plaats in twee stamgroepen.
Deze locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00-18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen twee jaar hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:
Op 25 april 2017 en op 6 juni 2018 hebben er jaarlijks onderzoeken plaatsgevonden. Tijdens deze
onderzoeken is aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek heeft de houder aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan (werkplan) beoordeeld en er is geobserveerd
of de beroepskrachten handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het
pedagogisch beleidsplan specifiek.
De pedagogische basisdoelen zijn:





De
De
De
De

emotionele veiligheid.
persoonlijke competentie.
sociale competentie.
overdracht van normen en waarden.

Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. Dit blijkt onder andere uit de
observatie en het interview met de beroepskrachten.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.

Pedagogische praktijk
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
'Veldinstrument onderzoek en observatie, pedagogische praktijk 0-4 jaar' (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie januari 2015).
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend.
Emotionele veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond, grenzen worden gesteld en
structuur wordt geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
Observatie:
De kinderen hebben op hun opvangdag vaste/vertrouwde andere kinderen in de groep. Er is sprake
van vaste beroepskrachten die de groep begeleiden.
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; zij kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden. Dit blijkt uit het interview met een beroepskracht.
Persoonlijke- en sociale competentie
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen dankzij de groep, middels
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.
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De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. De kinderen zijn deel
van de groep.
Observatie:
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open
spelmateriaal, waar de kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn enkele specifieke
speelhoeken.
Tijdens het onderzoek had de peutergroep een activiteit: de kinderen stonden met één
beroepskracht rondom een grote doek. In het midden van deze doek lagen zachte ballen.
De opdracht was om het doek door iedereen tegelijkertijd omhoog te laten trekken, zodat de ballen
van het doek zouden vallen. De kinderen hadden tijdens deze activiteit zichtbaar plezier.
De beroepskracht zorgde voor samenwerking tussen de kinderen onderling. Tevens zette zij zich in
voor een positieve sfeer door onder andere het organiseren van deze activiteit.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen.
Afspraken, regels, en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
De beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Observatie:
De beroepskrachten gaan op een respectvolle manier om met alle kinderen en collega's.
Persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer. De beroepskrachten geven kinderen
het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen; zij zijn
vriendelijk, luisteren en tonen betrokkenheid.
Conclusie
De emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de overdracht
van normen en waarden worden voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen



Interview (beroepskracht)
Observatie(s)

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op
basis van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij 'Kinderopvang More for Kids' zijn acht beroepskrachten, twee stagiaires, een administratief
medewerkers en de houder werkzaam.
Deze personen zijn opgenomen in het personenregister kinderopvang en in dit register aan de
houder gekoppeld.
Personen die korte momenten in contact komen met de kinderen, zoals een logopedist, zijn ook in
het personenregister aan de houder gekoppeld.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De toezichthouder heeft tijdens dit onderzoek de diploma's van twee nieuwe beroepskrachten
beoordeeld. De diploma's van de resterende beroepskrachten zijn tijdens het jaarlijks onderzoek in
2018 beoordeeld.
De houder is tevens pedagogisch beleidsmedewerker. Zij beschikt, voor deze functie, over een
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk.
Conclusie
De beroepskwalificaties voldoen aan de getoetste voorwaarde.

Aantal beroepskrachten
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Tijdens het inspectiebezoek waren twee actieve stamgroepen:

Groep 1 (2-4 jaar): twaalf kinderen met twee beroepskrachten.

Groep 2 (0-2 jaar ): acht kinderen met twee beroepskrachten.
Uit het interview, de observatie, de presentielijst (kindlijsten) en de personeelsroosters blijkt dat er
voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake het 'aantal beroepskrachten'.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij 'More for Kids' worden maximaal 25 kinderen opgevangen. Dit is verdeeld over twee
stamgroepen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde horende bij de 'stabiliteit van de opvang voor
kinderen'.
Gebruikte bronnen







Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Presentielijsten (week 45)
Personeelsrooster (week 45)

Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft 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.
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Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.

Gebruikte bronnen


Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum 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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderopvang More for Kids
http://www.kinderopvangmoreforkids.nl
000030174902
25
Nee

: Kogelman-Beukenkamp
: 61038997
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK Enschede
053-4876700
Tiziana Kruiswegt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Hellendoorn
: Postbus 200
: 7440AE NIJVERDAL

:
:
:
:
:
:

07-11-2019
15-11-2019
Niet van toepassing
26-11-2019
29-11-2019
29-11-2019

: 17-12-2019
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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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