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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.
Het kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In
ieder geval de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld.
Het onderzoek heeft zich gericht op:

de pedagogische praktijk

verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)

aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)

stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen)

gesubsidieerde voorschoolse educatie

Beschouwing
Korte beschrijving van het kinderdagverblijf (KDV)
KDV De Kinderkamer in Vuren is gevestigd in een eigen pand (omgebouwde woning) aan de Mildijk
109. Op deze locatie wordt opvang geboden aan twee groepen; een baby/dreumesgroep (0 -3 jaar)
en een peutergroep (2-4 jaar). Het KDV maakt onderdeel uit van Kinderopvang Lingewaal BV. Deze
organisatie biedt in Vuren, Herwijnen en Gorinchem opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar
(KDV) en 4-13 jaar (BSO). De organisatie heeft tevens een KDV groep waar alleen peuters (2 -4
jaar) worden opgevangen.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de voorgaande inspectie onderzoeken zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat het KDV voldoet aan de getoetste
voorwaarden.

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

Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan
De beroepskrachten benoemen pedagogische uitgangspunten zoals beschreven in het beleidsplan,
zoals het werken met het VE programma Piramide. Hierbij worden kinderen gevolgd in hun
ontwikkeling en vinden vanaf het moment dat het kind 2 jaar is geworden observaties plaats.
Jongere kinderen worden gevolgd middels de observatie methode Focus op kinderen.
In de praktijk wordt gehandeld volgens de uitgangspunten en werkinstructies zoals beschreven in
het pedagogisch beleidsplan. Dit wordt in de paragraaf Pedagogische praktijk toegelicht.

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
van GGD GHOR Nederland.
Het onderzoek betreft een korte observatie op beide groepen in de ochtend tijdens het vrij spel en
een tafel moment.
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de
pedagogische basisdoelen. Voor de beschrijving van de deze doelen zie het overzicht van de
inspectie-items in het laatste hoofdstuk.
Er volgen nu enkele voorbeelden die zijn gezien tijdens de observatie.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Sfeer (0-1)
De sfeer is ontspannen. De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’. Een baby ligt in het
afgeschermde deel van de ruimte en speelt met speelgoed waarbij het moet reiken en grijpen naar
hetgeen boven het hoofd hangt. Het kindje doet zichtbaar moeite om erbij te kunnen komen en
heeft hier veel plezier in als het lukt.
Continuïteit groepsritme (0-4)
Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen
en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.
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Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
Respectvolle interactie (0-1)
De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij
benoemen hun handelingen en stemmen hun omgang of op de reactie van de b aby. Bijvoorbeeld
wanneer een kindje genoeg heeft gedronken draait het met het hoofdje weg. De beroepskracht
reageert hierop met liefdevolle woordjes en stop na nog eens proberen met voeden.
Spelmateriaal (0-4)
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er
is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn
enkele specifieke speelhoeken. Het spelmateriaal is van zeer goede kwaliteit. Kinderen worden
gestimuleerd om zorgvuldig met het materiaal om te gaan zodat het de waarde van het materiaal
wordt aangeleerd.

Gebruikte bronnen




Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (de groep en de groepsruimte)
Website (Kinderkamer Vuren)

Personeel en groepen
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang
De beroepskrachten en de stagiaires in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister
kinderopvang (PRK) en gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met hun
werkzaamheden.
Start werkzaamheden na koppeling met houder
De nieuwe beroepskrachten en stagiaires zijn pas gestart na koppeling door de houder in het
personenregister.

Opleidingseisen
Passende opleiding beroepskrachten
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de
meest recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker
Met ingang van januari 2019 moet een houder van een kindercentrum een pedagogisch
beleidsmedewerker aangesteld hebben. De functie omvat taken als beleidsmedewerker en als
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coach. Houder heeft de functie opgedeeld in twee aparte functies: één
als pedagogisch beleidsmedewerker en één als pedagogisch coach.
Beide beroepskrachten hebben een passende opleiding voor de functie pedagogisch
beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De
steekproef betreft de dag van de inspectie en een of de voorgaande dag.
Er is op 2 groepen getoetst.
Op groep 1 er waren in de ochtend 15 kinderen aanwezig in de leeftijd 2-4 jaar en 2
beroepskrachten. In de middag waren 16 kinderen aanwez ig met 2 beroepskrachten.
Op groep 2 waren 11 kinderen aanwezig van 0-2 jaar met 3 beroepskrachten. In de middag waren
er 12 kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten.
Uit de steekproef van twee andere dagen kwam naar voren dat voldaan wordt aan de BKR op beide
groepen.
Drie uurs-regeling
Bij het KDV mag er, omdat de locatie ten minste tien aaneengesloten uren geopend is, maximaal
drie uur per dag worden afgeweken van de BKR. Er wordt aan het begin van de ochtend en aan het
eind van de dag niet afgeweken. Alleen tussen de middag gaan beroepskrachten om en om met
pauze en wordt er maximaal 1,5 uur afgeweken. In de praktijk gebeurt dit zoals het in het
pedagogisch beleidsplan is omschreven.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in stamgroepen.
De indeling in stamgroepen op het kindercentrum is als volgt:
Baby/dreumesgroep; 0-3 jaar maximaal 16 kinderen
Peutergroep: 2-4 jaar maximaal 16 kinderen.
Alleen de kinderen van de baby/dreumesgroep verlaten hun stamgroep en dan ook alleen als zij
gaan wennen in de peutergroep of even terugkomen om gedag te zeggen als ze al over zijn.

Gebruikte bronnen










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (de groep en de groepsruimte)
Personenregister Kinderopvang
Website (Kinderkamer Vuren)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (5 diploma's)
Presentielijsten (een dag uit week 2 en 3)
Personeelsrooster (een dag uit week 2 en 3)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (4 diploma's)
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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, tenein de 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
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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)
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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen
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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisg roep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uu r.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Kinderkamer
http://www.kinderkamer-vuren.nl
32
Nee

:
:
:
:
:

Kinderopvang Lingewaal BV
Mildijk 109
4214DR Vuren
30244409
Ja

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
I. Jansen

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

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

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

: West Betuwe
: Postbus 112
: 4190CC Geldermalsen

:
:
:
:
:
:

13-01-2020
27-01-2020
27-02-2020
02-03-2020
02-03-2020
02-03-2020

: 16-03-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Geachte inspecteur,
Met genoegen heb ik gelezen uw rapportage m.b.t. het jaarlijks onderzoek van Kinderdagverblijf
De Kinderkamer te Vuren.
Het doet ons goed dat u geconstateerde dat er sprake is van een ontspannen sfeer, een voor de
kinderen veilige en bekende werkwijze en u beschrijft ook ons open spelmateriaal van zeer goede
kwaliteit. Dit zijn allemaal zaken waar we dagelijks aandacht voor hebben bij het aanbieden van
activiteiten en het volgen van het dagritme voor deze jonge kinderen.
U merkt ook op dat wij de afwijkingsregel niet geheel benutten. We wijken alleen af van de BKR
wanneer echt nodig voor pauzes e.d. Verder laten we alle leidsteruren die er maar zijn, toekomen
aan de kinderen en ouders. Wij vinden dit kwaliteit die zich vertaald in een fijne plek voor kinderen
ouders en medewerkers.
We gaan dan ook geheel akkoord met uw bevindingen.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jacqueline van Herwijnen
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