Inspectierapport

Peuteropvang Buitenkind (KDV)
Schoolstraat 2
7041 ZM 's-Heerenberg
Registratienummer 139173389

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Montferland
13-03-2020
Jaarlijks onderzoek
Definitief
23-03-2020

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2
HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3
ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3
BESCHOUWING ................................................................................................................... 3
ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3
OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 4
PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4
PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 6
VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 7
OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ...................................................................... 9
PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 9
PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 10
VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 11
GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 13
OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 13
GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 13
GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 13
GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 13
GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 13
PLANNING ........................................................................................................................ 13
BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 14

2 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-03-2020
Peuteropvang Buitenkind te 's-Heerenberg

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.

Beschouwing
Beschouwing
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
Peuteropvang Buitenkind is gevestigd in de Mariabasisschool in 's-Heerenberg. Buitenkind is een VE
(Voorschoolse Educatie)-locatie. Er zijn 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4
jaar.
Onderzoeksgeschiedenis
25-8-2016; jaarlijks onderzoek plaats gevonden. Er is ''overleg en overreding'' toegepast op
ouderrecht, het klachtenjaarverslag.
15-9-2017; jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er wordt voldaan aan de wettelijke getoetste
voorschriften. 6-3-2018; jaarlijks onderzoek. Overtredingen op gebied van pedagogisch beleid.
3-9-2018; nader onderzoek; overtredingen zijn hersteld.
28-3-2019; peuteropvang Buitenkind voldoet aan de getoetste wettelijke voorschriften.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het huidig onderzoek komt naar voren dat Peuteropvang Buitenkind aan de getoetste wettelijke
voorschriften voldoet.
De beroepskrachten zijn bevlogen en spreken enthousiast over Peuteropvang Buitenkind.
Nadere toelichting is te lezen in onderstaand rapport.

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.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Schuingedrukte gedeeltes zijn citaten uit het VE-beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
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.
Pedagogische praktijk
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
De praktijkobservatie is uitgevoerd op vrijdagochtend 13 maart.
Er zijn 8 peuters aanwezig, 2 beroepskrachten en een stagiaire.
Tijdens het inspectiebezoek is het volgende moment geobserveerd:
•
begeleid spel aan de hand van het thema ''Ziek zijn''.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden.
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten
staan beschreven:
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden;
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat
kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving.
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Observatie aspect 1:
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten kennen de kinderen, reageren op rustige geduldige wijze en laten merken door
hun benadering dat er naar elk kind wordt gekeken en daarop wordt geanticipeerd. Een kind dat
wat terug getrokken is, wordt op geduldige wijze benaderd. De beroepskracht ziet ook als het voor
het kind even moeilijk wordt, heeft daar oog voor.
Er is aanmoediging, complimenten, er worden grapjes gemaakt. De beroepskrachten reageren op
een warme ondersteunende manier. Kinderen zoeken de beroepskrachten op, stellen vragen of
delen een ervaring en kruipen op schoot. De kinderen zijn ontspannen en het welbevinden is goed.
De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen; ze laten emoties zien.
Voor de kinderen is er een dagschema en er zijn dagelijkse routines. De beroepskrachten zijn de
vaste personen op de groep.
Observatie aspect 2:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele ) kinderen.
Er wordt aan de hand van een thema (ziek zijn) gewerkt; de inrichting heeft betrekking op het
thema en ook in spelmaterialen komt het thema terug.
Er is steun/begeleiding voor de kinderen bij het ontdekken; zo gaat nu een keer de beroepskracht
in het zogenaamde ziekenhuisbed liggen, een ''zuster'' legt een prachtig verband aan om de arm.
Er wordt een spel gespeeld met allerlei materialen welke betrekking hebben op het thema;
bijvoorbeeld dezelfde vormen ''pillen'' bij elkaar zoeken, met een pincet. Rubriceren.
''Leg maar in de rode pot''
''Kom jij ook in de dokterspraktijk'' ''Oh, kom maar in de wachtkamer''.
Er zijn diverse leermomenten.
Er is een continue interactie.
Conclusie:
Peuteropvang Buitenkind biedt verantwoorde dagopvang.

Voorschoolse educatie
De houder van Peuteropvang Buitenkind, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, beschrijft
dit in het Beleid voor en -vroegschoolse educatie.
De houder beschrijft in het beleidsplan, de wijze waarop;
- de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse
educatie hierop wordt afgestemd.
....de ontwikkeling van ieder kind nog beter in beeld worden gebracht en worden gevolgd. Door te
volgen en observeren weten we hoe het met een kind gaat, Weten we hoe we de ontwikkeling
kunnen stimuleren en krijgen we inzicht in de ontwikkeling over een langere periode. Middels KIJK
kan er vroegtijdig worden gesignaleerd op de verschillende ontwikkelingsgebieden....
- door middel van de methode Startblokken wordt de ontwikkeling van het jonge
kind gestimuleerd, op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
- de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Er worden
nieuwsbrieven uitgegeven met daarin de aankondiging van het thema en wat er gaat gebeuren
m.b.t. het thema.... Wat gaan we doen? Vanaf 2 maart starten wij met het thema Piep naar de
dokter....Wat lezen wij...Bij dit thema leren we de volgende woordjes...De wisselwerking tussen
ouders en pedagogisch medewerkers is van belang voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders
thuis aansluiten op wat het kind op de peuteropvang doet, ook met hun kind bezig zijn, heeft dit
een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Het kind is tenslotte veel meer uren thuis dan
op de opvang.
- de inrichting van de ruimte en passend materiaal ...Rijke leeromgeving:
Onze groep (lokaal) is een rijke leeromgeving gecreëerd om er voor te zorgen dat het leren en
ontwikkelen voor de kinderen plaats vindt binnen en betekenisvolle context. Dit wordt getracht
door te creëren door het gebruik van speelhoeken...
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- vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en
aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie....Warme
overdracht wil zeggen dat kinderen die gebruik hebben gemaakt van een voor en vroegschoolse
voorziening bij Buitenkind, mondeling overgedragen worden naar de groepen 1 van de
basisscholen....
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
Buitenkind biedt VVE-plekken als het volgt aan: 4 x 4 uur (dit zijn de reguliere opvangtijden)
verspreid over verschillende dagdelen per week in een reguliere groep, met daarin aparte
ondersteuning en aandacht voor de VVE-kinderen.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een VE-certificaat en beheersen aantoonbaar ten minste
niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (13 maart)
Informatiemateriaal voor ouders (Thema nieuwsbrief maart 2020)
Website
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Peuteropvang Buitenkind 2020)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE opleidingsplan Peuteropvang Buitenkind 2020.
Januari 2020 aangepast beleid.)

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 aanwezige beroepskrachten en de stagiaire staan ingeschreven in het personenregister
kinderopvang en zijn gekoppeld aan Kinderopvang Montferland.
Opleidingseisen
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder 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 voldoet qua ratio.
De toezichthouder heeft de bezettingslijsten ingezien op de locatie.
Ten tijde van het bezoek zijn er 8 peuters aanwezig met 2 beroepskrachten.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is stabiliteit in de opvang; er zijn vaste beroepskrachten en kinderen bevinden zich in
stamgroepen van steeds dezelfde samenstelling.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Peuteropvang Buitenkind 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Mail mevr. Bolk
Planning van de coaching

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.
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.
In het jaarplan staat een planning van de onderdelen welke aan bod komen en opnieuw bekeken
worden. Dat zijn de volgende onderdelen: brandveiligheid, verzorgen, veiligheid en gezondheid
gebouw en omgeving, sociale veiligheid en veilig ontdekken.
In december het beleid aanpassen naar 2021.
Er is een actieplan.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Er is een meldcode waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe er met signalen van huiselijk geweld
of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De beroepskracht is op de hoogte van het stappenplan. Het stappenplan is goed inzichtelijk voor de
medewerkers.
De beroepskracht geeft aan dat de houder met regelmaat scholing aanbiedt, zo benoemt de
beroepskracht verschillende bijeenkomsten.
Tevens bevordert de houder 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, dat deze
persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Beleid veiligheid- en gezondheid (2020)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (stappenplan)
Veiligheid en gezondheid. Jaarplan 2020
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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)
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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)
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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)
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
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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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Peuteropvang Buitenkind
http://www.buitenkind.net
000007690959
16
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

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

:
:
:
:
:

kinderopvang montferland
Bierboomstraat 4
6942 GE Didam
09172555
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. C. Stijnman

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Montferland
: Postbus 47
: 6940 BA DIDAM

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

:
:
:
:
:
:

13-03-2020
20-03-2020
Niet van toepassing
23-03-2020
24-03-2020
24-03-2020

: 27-03-2020
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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.
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