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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.

Tijdens de inspectie heeft er een gesprek plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen in hoofdlijnen de bevindingen. Deze worden
elders in dit rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf Marron is een particuliere onderneming en heeft een registratie in het landelijk
register
kinderopvang en peuterspeelzalen voor 28 kindplaatsen.
De opvang vindt plaats in 2 verticale stamgroepen in een monumentale boerderij in het centrum
van Dieren. Achter de boerderij is een ruime buitenruimte in gebruik genomen met verschillende
dieren.
Inspectiegeschiedenis
Voorgaande reguliere jaarlijkse onderzoeken vonden plaats op 05-08-2014 en 13-05-2015.
Tijdens beide onderzoeken zijn er geen overtredingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek is wederom vastgesteld dat aan alle onderzochte voorwaarden wordt.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
·
·
·
·

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

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig
uit dit document.
De pedagogische observatie vond plaats in de ochtend. De toezichthouder heeft langere tijd
geobserveerd in groep 1 en wat korter in groep 2.
In groep 1 werd er fruit gegeten aan tafel. Een baby werd uit de box gepakt en kwam erbij zitten
aan tafel op schoot bij de stagiaire. Er werden verschillende gesprekjes gevoerd aan tafel tussen de
kinderen en de beroepskracht. Vervolgens werden de kinderen verschoond en/of gingen naar de
wc. Tenslotte werd er vrij in de groepsruimte gespeeld.
In groep 2 zaten de grotere kinderen aan tafel en verfden een bloem. De baby's lagen in bed.

Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleidsplan
"De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan (...)".
Observatie:
Het pedagogisch beleidsplan wordt tijdens het structurele maandelijks overleg besproken.
De houder verwacht van de medewerkers dat zij het pedagogisch beleidsplan vooraf doorlezen.
Tijdens de observatie in de praktijk wordt onder andere door de volgende waarnemingen zichtbaar
dat de beroepskrachten handelen conform de inhoud van
het pedagogisch beleidsplan:
Emotionele veiligheid
"De beroepskrachten communiceren met de kinderen (...)"
Observatie:
De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij heeft oog voor een
kind dat volgens de beroepskracht moet wennen aan een nieuwe situatie (aanwezigheid nieuwe
gezichten). Het desbetreffende kind wil geen fruit eten en kijkt ietwat bedrukt. De beroepskracht
komt bij het kind zitten en zegt: 'Vind jij het een beetje spannend allemaal?'. Zij spreekt op
kindhoogte en geeft het kind een knuffel. Vervolgens laat zij het kind even met rust en na enige
tijd komt ze bij hem terug en neemt het kind op schoot en wrijft over zijn rug en praat op
vriendelijke zachte toon tegen het kind.
Conclusie:
De beroepskracht heeft oog voor de situatie van het desbetreffende kind en communiceert op
verbale en non-verbale wijze met het kind.
Persoonlijke competentie
"Kinderen krijgen de mogelijkheid om leerervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteiten
en inrichting van de ruimte (...)"
Observatie:
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Er wordt thematisch gewerkt. In de hal van het kinderdagverblijf staat een thematafel en wordt het
thema duidelijk aangegeven. Op dit moment is het thema: 'Voorjaar'. In de groepsruimtes hangen
diverse creatieve werkjes welke door de kinderen zijn gemaakt aan de hand van dit thema. Tijdens
de observatie in groep 2 waren de kinderen een voorjaarsbloem aan het verven.
Conclusie:
De persoonlijke competenties worden voldoende uitgedaagd middels activiteitenaanbod.
Sociale competentie
"Kinderen zijn deel van de groep (...)"
Observatie:
De kinderen zitten samen aan tafel tijdens het fruit eten. Een baby ligt in de box. De baby wordt
vervolgens uit de box opgetild en komt bij de stagiaire aan tafel erbij zitten zodat hij/zij ook deel
uit kan maken van het samen-zijn aan tafel.
Conclusie:
Alle kinderen worden waar mogelijk bij de groepsmomenten betrokken.
Overdracht normen en waarden
"Gedragsregels zijn zichtbaar aanwezig en worden toegepast (...)"
Observatie:
De toezichthouder ziet in de hal van het kinderdagverblijf een overzicht hangen met de geldende
groepsregels. Deze regels zijn bij de beroepskrachten en ouders bekend en worden nageleefd.
Conclusie:
De geldende normen en waarden worden voldoende gewaarborgd.
Kinderdagverblijf Marron voldoet aan de gestelde pedagogische competenties.

Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties (pedagogische praktijk)
•
Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Verklaring omtrent het gedrag
Er zijn 3 stagiaires en een vrijwilliger werkzaam naast de vaste beroepskrachten. De
toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek naar hun verklaringen omtrent het gedrag
gevraagd en ingezien. Zij beschikken allen over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan
de gestelde eisen.

Passende beroepskwalificatie
Sinds het vorige jaarlijks onderzoek zijn er geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden. De
huidige beroepskrachten beschikken allen over een passende beroepskwalificatie.

Opvang in groepen
Er zijn 2 stamgroepen, beide bestaan uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Groep 1 bestaat uit maximaal 16 kinderen en groep 2 bestaat uit maximaal 12 kinderen.
De houder voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio
Tijdens het inspectiebezoek waren er zowel op groep 1 als groep 2 9 kinderen aanwezig. Op beide
groepen waren 2 beroepskrachten aanwezig. Op groep 1 waren er daarnaast een stagiaire en een
potentiële nieuwe medewerkster (liep een dagje mee) aanwezig.
Er werden voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
•
Presentielijsten (26 april 2016)
•
Personeelsrooster (26 april 2016)
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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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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)
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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)

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

:
:
:
:

Marron Kinderdagverblijf
http://www.kdvmarron.nl
28
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Marron
Noorderstraat 9
6953CD DIEREN
54296382
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Sanne den Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rheden
: Postbus 9110
: 6994ZJ DE STEEG

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

26-04-2016
26-04-2016
13-05-2016
17-05-2016
17-05-2016
17-05-2016

: 24-05-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Betreft: Zienswijze inspectie 2016
T.a.v. mevr. S. den Bakker
Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
27 april 2016,
Geachte mevrouw den Bakker,

Hierbij sturen wij onze zienswijze t.a.v. de inspectie van dinsdag 26 april 2016.
Naar alle tevredenheid hebben wij van u een positief inspectierapport mogen ontvangen na
aanleiding van uw inspectie op ons kinderdagverblijf.
De inspectie is als erg prettig ervaren door de pedagogisch medewerkers, hierdoor was het voor
de leidsters mogelijk om het dagritme te blijven volgen en kregen de kinderen voldoende
aandacht tijdens dit bezoek.
Er is gericht aandacht besteed aan de observatie op de groep. Het is prettig om te lezen hoe de
werkwijze van de leidsters en stagiaires in dit rapport is verwerkt.
Ook is het fijn om te merken dat onze nieuwe natuurtuin met diverse dieren door de GGD als een
waardevolle aanvulling wordt gezien.
Wij danken u vriendelijk voor het bezoek.

Met vriendelijke groet,
Willemein en Mark Pans
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