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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.

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn

de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met

bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden

als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

 Pedagogisch klimaat;

 Eisen aan het personeel;

 Aantal beroepskrachten;

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers;

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen;

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over

Kindercentrum de Buitenhoeve en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.

Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over Kindercentrum de Buitenhoeve (KDV)

Kindercentrum de Buitenhoeve is een particuliere kinderopvangorganisatie die opvang biedt in het

buitengebied van Eesveen op het erf van een boerderij. Het welbevinden en de ontwikkeling van

kinderen is een belangrijk onderdeel in de visie van dit kindercentrum. Deze locatie beschikt over

een grote buitenruimte met verschillende ingerichte natuurspeeltuinen. Naast dagopvang vindt er

op deze locatie buitenschoolse opvang plaats en is in augustus 2016 basisschool De Buitenhoeve

gestart.

In het Landelijke Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd met 40 kindplaatsen voor

de dagopvang.

Inspectiegeschiedenis

 28-06-2016 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen (mede door overleg en

overreding) aan de Wet kinderopvang.

 19-06-2017 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen (mede door overleg en

overreding) aan de Wet kinderopvang.

 19-09-2018 jaarlijks onderzoek: tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen bijna alle getoetste

voorwaarden aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Er is overleg en overreding toegepast

op de items pedagogisch beleidsplan en veiligheid en gezondheid. Met betrekking tot de

beroepskracht-kindratio is een overtreding geconstateerd.
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 17-12-2018 nader onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de

beroepskracht-kindratio.

 26-11-2019 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen (mede door

herstelaanbod) aan de Wet kinderopvang.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet

kinderopvang.

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht.

Herstelaanbod

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.

Dit betreft de volgende domeinen: Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid.

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

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

Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie

geldende beleid staat. De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld.

Het komt in ieder geval aan de orde op vergaderingen, tijdens informatiebijeenkomsten, bij

coaching en functioneringsgesprekken.

De beroepskrachten kunnen vertellen over het pedagogisch beleid. Datgene wat zij benoemen, kan

de toezichthouder terugvinden in het beleid en zien in de pedagogische praktijk.

Inhoudelijk is het beleid tijdens dit risicogestuurde onderzoek niet beoordeeld.

Pedagogische praktijk

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties die

op donderdagmiddag 10 september 2020 hebben plaatsgevonden. Deze observaties vonden plaats

op de volgende stamgroepen: De Eenden en De Otters.

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).

Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het

beschrijven van de pedagogische praktijk.

Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties bij twee

aspecten staan hieronder beschreven:

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 en grenzen worden gesteld aan

en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en

geborgen kunnen voelen.

Indicator uit het Veldinstrument:

‘Er is informatieoverdracht en – uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten’.
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Voorbeeld uit de pedagogische praktijk van stamgroep De Otters:

Beroepskrachten nemen actief informatie in ontvangst bij het brengen, en dragen actief informatie

over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun vragen.

Wanneer een moeder haar dochter komt ophalen, krijgt zij te horen hoe de dag voor het meisje is

geweest. De beroepskracht informeert de moeder over verschillende bijzonderheden. Er wordt

verteld dat het zoeken was naar de knuffel en het poppetje van het meisje, omdat die kwijt waren

geraakt. Het meisje liet zich volgens de beroepskracht niet beperken door de last die zij van haar

hand heeft. Wel vond de beroepskracht haar rustiger dan anders. Naar aanleiding van deze

opmerking legt moeder uit waardoor dit mogelijk komt. De beroepskracht laat verder weten dat

het meisje niet heeft geslapen, maar even heeft uitgerust op de bank. De reactie van moeder

hierop is, dat het meisje dit zelf regelt. Tot slot vertelt de beroepskracht over de oorzaak van de

natte kleding en het bezoekje aan de bloementuin. Dan moet het meisje van haar moeder de

beroepskracht bedanken, waarna zij vertrekken.

Persoonlijke competentie

De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling

van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen

in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

Indicator uit het Veldinstrument:

‘Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen’.

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk van stamgroep De Eenden:

De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij

benoemen hun handelingen en stemmen hun omgang af op de reactie van de baby.

De beroepskracht zegt bij het oppakken van een jongetje: "Kom maar kleine man, gaan we de

broek verschonen." Tijdens het verschonen vertelt de beroepskracht dat hij droge billen heeft

gekregen en dat zij hem een broek aan gaat doen. Het jongetje kijkt de beroepskracht aan, waarop

zij zegt: "Je hebt van die grote ogen hè?!" Wanneer het jongetje weer aangekleed is, laat de

beroepskracht weten dat hij nog lekker even op schoot mag komen zitten en neemt hem daarvoor

mee naar de bank. Na een tijdje knuffelen en wrijven over handjes en beentjes, legt de

beroepskracht het jongetje weg in een bedje dat op de groep hangt. Vervolgens richt zij zich tot

het jongetje dat in de wipstoel zit. Het jongetje wordt eruit gehaald en de beroepskracht neemt

hem op schoot. Het jongetje lacht, spartelt en laat een dikke boer waarbij hij spuugt. De

beroepskracht benoemt de boer en veegt zijn mondje schoon. Als door het huilen, blijkt dat het

jongetje in het bedje de slaap niet kan vatten, zegt de beroepskracht tegen het jongetje op schoot:

"X, ik moet even iemand in slaap helpen. Jij mag even hier spelen." Ze legt het jongetje op een

speelkleed en geeft hem iets om mee te spelen: "Hier heb je een paard, ga maar even proeven."

Voorschoolse educatie

De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie

geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 Interview (beroepskrachten)

 Observatie(s) (pedagogische praktijk)

 Pedagogisch beleidsplan (2018)
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Personeel en groepen

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

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

De beroepskrachten en stagiaire, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een

geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder

binnen het Personen Register Kinderopvang (PRK).

Tevens is tijdens dit onderzoek de registratie en koppeling in het PRK nagekeken van een persoon

die uit hoofde van de functie toegang heeft tot de kindgegevens of anderszins aanwezig is tijdens

de opvang. De houder voldoet hieraan.

Opleidingseisen

De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, beschikken over een

passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk is opgenomen.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal

Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en

stagiaires

De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige

kinderen is conform de Wet kinderopvang.

Op het moment van de inspectie zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit:

Naam groep 0 jr 1 jr 2 jr 3 jr Aantal beroepskrachten

De Eenden 3 1

De Kikkers 7 2

De Zwanen 4 1

De Otters 7 1

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

De houder van het kindercentrum dient het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch

beleidsmedewerker/coach jaarlijks moet worden ingezet, te bepalen op grond van de hiervoor

geldende rekenregels zoals te vinden in bijlage 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
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In het door de houder aangeleverde document staan berekeningen, welke gaan over 2019 en

2020, waarbij met betrekking tot de uren voor de totstandkoming en implementatie van

pedagogische beleidsvoornemens is uitgegaan van één locatie. Er dient echter gerekend te worden

met het aantal kindercentra dat men heeft. In het geval van de houder zijn dat 2 stuks. De

berekeningen zijn hierdoor niet helemaal juist. Het document geeft verder inzicht in de

verschillende activiteiten van de pedagogisch coach en het aantal uren die daarmee gemoeid zijn.

Er ontbreekt echter aandacht voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op

beleidsvoornemens. Naar aanleiding van het, voor de tekortkomingen, ontvangen herstelaanbod

heeft de houder op 12 november 2020 de toezichthouder nieuwe berekeningen toegezonden van

het aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker op pedagogische beleidsvoornemens

dient te worden ingezet. De berekeningen voldoen hiermee in het geheel aan de rekenregels en

zijn aannemelijk. Daarnaast heeft de houder beschreven aan welke pedagogische

beleidsonderwerpen in 2019 is en 2020 wordt gewerkt.

De beroepskrachten krijgen elk nieuw seizoen een jaarkalender met daarin inzichtelijk wat de

verdeling is voor wat betreft de coaching en de datums van de vergaderingen. Ouders worden

tijdens rondleidingen en door middel van het pedagogisch beleidsplan en de informatiegids over

het werk van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach geïnformeerd. Tevens is het met een

nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. De beroepskrachten kunnen vertellen over de vorm en de

inhoud van de coaching die in 2019 heeft plaatsgevonden.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na

herstelaanbod, is voldaan:

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van

het besluit.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van

de werkzaamheden.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er wordt met de volgende stamgroepen gewerkt:

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

De Eenden 5 0 - 1 jaar

De Kikkers 9 0 - 2 jaar

De Zwanen 9 1 - 3 jaar

De Otters 16 2 - 4 jaar

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.
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Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 Interview (beroepskrachten)

 Personenregister Kinderopvang (steekproef)

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef)

 Presentielijsten (steekproef)

 Pedagogisch beleidsplan (2018)

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico

op grensoverschrijdend gedrag.

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het

gebruik van deze meldcode bevorderen.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,

gelezen en/of besproken is.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode mede door het per e-mail en op

vergaderingen onder de aandacht van de beroepskrachten te brengen.

Hoewel de houder op de hoogte is van de handelswijze met betrekking tot de

vertrouwensinspecteur kinderopvang, blijken de beroepskrachten dit daarentegen niet te zijn. Op

de betreffende voorwaarden is daarom herstelaanbod aangeboden.

Volgens afspraak is er, op 12 november 2020, telefonisch contact met een beroepskracht geweest.

In dit gesprek heeft de beroepskracht laten weten dat de houder informatie van de rijksoverheid

over de vertrouwensinspecteur kinderopvang per app en e-mail gecommuniceerd heeft. Deze

informatie is tevens op het kindercentrum opgehangen. De beroepskracht weet de verschillende

situaties te benoemen waarbij de vertrouwensinspecteur kinderopvang in beeld komt en de

stappen die daarbij doorlopen dienen te worden.

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet

kinderopvang.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na

herstelaanbod, is voldaan:

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen

opsporingsambtenaar.

(art 1.51c Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 Interview (beroepskrachten)
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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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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 basisgroep 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 uur.

(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)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch

beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van

het besluit.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van

de werkzaamheden.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen

opsporingsambtenaar.

(art 1.51c Wet kinderopvang)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kindercentrum de Buitenhoeve

Website : http://www.buitenhoeve.nl

Aantal kindplaatsen : 40

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Helena Maria Elisabeth Hollink

KvK nummer : 08188432

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : Ina van der Laan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Steenwijkerland

Adres : Postbus 162

Postcode en plaats : 8330 AD STEENWIJK

Planning

Datum inspectie : 10-09-2020

Opstellen concept inspectierapport : 16-11-2020

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 19-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-11-2020

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 19-11-2020
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Openbaar maken inspectierapport : 03-12-2020
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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.


