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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.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Het kinderdagverblijf is samen met buitenschoolse opvang Het Vossenhol gehuisvest in een pand
aan de Schreursweg 3 te Holten, gelegen in het buitengebied. Kinderdagverblijf de Vossebelt is met
30 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De locatie is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) en gecertificeerd voor
het HKZ-kwaliteitssysteem.
Inspectiegeschiedenis:
* 04-02-2014, jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
* 30-07-2015, jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte inspectie-items geen overtredingen
geconstateerd.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Per aspect
wordt(en) eerst de praktijkobservatie(s) beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke criteria.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). Daarin staan
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven,
zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Bij het
beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen vanuit de Wet Kinderopvang,
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk:

Emotionele veiligheid;

Persoonlijke competentie;

Sociale competentie;

Normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie 1
De beroepskrachten kennen alle kinderen in de groep. Uit de diverse interviews blijkt dat de
beroepskrachten de kinderen bij naam kennen en bekend zijn met de gezinssamenstellingen. Ze
kunnen tevens persoonlijke bijzonderheden benoemen zoals eventuele allergieën of
karaktereigenschappen. In het contact met het kind wordt deze kennis gebruikt.
Observatie 2
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). In de groep Welpjes zat een dreumes te kleuren
aan tafel. Eén van de beroepskrachten zat op de bank en gaf de fles aan een baby. Het kind aan
tafel zegt "Wauw!" De betreffende beroepskracht kijkt op en vraagt "Wauw, is het mooi
geworden?" Het kind toont haar zijn tekening. "Wauw, die is echt mooi geworden. Goed zo." Er
wordt hiermee op passende wijze gereageerd op de situatie. De beroepskracht laat actief merken
dat zij het kind begrijpt en reageert adequaat. Er is sprake van verbaal en non-verbaal contact.
Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie 1
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. Dit maakt deel uit van de visie van
het kinderdagverblijf. De buitenspeelruimte van het kinderdagverblijf grenst aan de groepsruimten
en is middels een heg gesplitst in een gedeelte voor de jongste kinderen (groep De Welpjes) en de
oudste kinderen (groep De Rekels). In de buitenspeelruimte is spelmateriaal aanwezig zoals
fietsjes, trekkers en speeltoestellen.
De houder heeft paden gecreëerd en gezorgd voor hoogteverschillen. Gras, zand en stenen
wisselen elkaar af. Een zogeheten ontdekkingstuin. Ook zijn er geiten, kippen en konijnen
aanwezig. Uit het interview met een beroepskracht blijkt dat de kinderen de dieren (onder
begeleiding) mogen voeren. Er wordt gebruik gemaakt van de omgeving om de leefwereld van de
kinderen te verbreden, een voorbeeld betreft een uitstapje naar de nabije koeienstal.
De kinderen worden op verschillende manieren aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
Observatie 2
In de binnenspeelruimten (2 groepsruimten en een hal) is voldoende spelmateriaal aanwezig voor
de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is open en gesloten materiaal waarmee de kinderen
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kunnen ontdekken en fantaseren. In de Welpjes is bijvoorbeeld een snoezelhoek met babygyms en
zachte materialen, een keukentje en een boerderij met dieren aanwezig. In de Rekels is onder
andere Duplo, een verkeersmat met auto's, puzzels en boeken aanwezig. Het speelgoed wordt
regelmatig gewisseld. In het magazijn staat dan ook divers wisselspeelgoed voor beide groepen.
De houder legt in het interview uit dat zij in de groepsruimten niet teveel speelgoed heeft staan. Zij
kiest er voor om het speelgoed regelmatig om te wisselen voor wat anders uit het magazijn: "Dan
blijft het interessant voor de kinderen."
Sociale competentie en normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Observatie
De beroepskrachten begeleiden de kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. De volgende voorbeelden
deden zich voor in de groep Rekels, een groep voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. De
beroepskrachten smeerden de kinderen in met zonnebrandcrème en riepen hen vervolgens één
voor één bij zich om hen te verschonen of naar het toilet te laten gaan. "Blijf je ook nog even
zitten X, net als de andere kinderen? We moeten jullie nog even insmeren."
De kinderen die moesten wachten kregen een boek. Eén van deze kinderen begon te huilen omdat
zij graag een boek wilde hebben dat een ander kind vast hield. De beroepskracht hurkte bij het
kind en vroeg: "Wil jij dat boek graag hebben? Dan moet je dat vragen. Vraag het nog maar een
keer. Volgens mij heeft X jou niet gehoord."
Conclusie
De houder draagt zorg voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de
persoonlijke en sociale competentie en voor de overdracht van normen en waarden. Uit het
interview met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van het
pedagogisch beleidsplan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Stam)

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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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 toezichthouder heeft op locatie de verklaringen omtrent het gedrag van de medewerkers van
kinderdagverblijf de Vossebelt, die sinds de laatste inspectie van de GGD Twente in dienst zijn
getreden, ingezien en beoordeeld. Tevens zijn de verklaringen van de stagiaires bekeken.
Conclusie
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. De verklaringen van de stagiaires zijn niet ouder dan 2 jaar.
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft op locatie de diploma's van de medewerkers die sinds de laatste inspectie
van de GGD Twente in dienst zijn getreden, ingezien en beoordeeld.
Conclusie
Deze beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen:
Stamgroepen
De Welpjes
De Rekels

Leeftijdsopbouw
0 - 1,5 jaar
1,5 - 4 jaar

Maximaal aantal kinderen
12
14

Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste inspecte-items ten aanzien van de opvang in groepen.
Beroepskracht-kindratio
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
Branchevereniging Kinderopvang en de belangenvereniging voor ouders: Boink).
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep ten tijde van het inspectiebezoek op donderdagmiddag 12 mei:
Stamgroep
De Welpjes
De Rekels

Aantal kinderen
12, waarvan 5 baby's
15, in de leeftijd van 1 tot 4 jaar

Aantal beroepskrachten
3
3

Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste inspectie-items ten aanzien van de beroepskracht- kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Stam)

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties
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Verklaringen omtrent het gedrag
Diploma's beroepskrachten
Praktijkovereenkomsten stagiaires
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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)
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf de Vossebelt
http://www.kdvdevossebelt.nl
30
Nee

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

:
:
:
:
:

VOF Stam
Schreursweg 3
7451RG HOLTEN
08104749
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Laura Sauer- Huisman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rijssen-Holten
: Postbus 244
: 7460AE RIJSSEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-05-2016
23-05-2016
Niet van toepassing
30-05-2016
03-06-2016
03-06-2016

: 20-06-2016
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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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