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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.
Op 18-7-2016 is KDV BuitenGewoon in opdracht van de gemeente Brummen bezocht voor een
jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name
gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De volgende voorwaarden zijn onderzocht:





Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio

Aangezien deze locatie niet is geregistreerd met een VE aanbod, zijn deze voorwaarden niet
beoordeeld.
Op basis van de observatie is de inspectie uitgebreid met het toetsen van voorwaarden betreffende
de veiligheid en gezondheid.

Beschouwing
Feiten over het kindercentrum
Het dagverblijf is gevestigd in een oude school. In het pand is ook een BSO van dezelfde
organisatie gevestigd.
Inspectiegeschiedenis
Bij de laatste inspectie werden geen overtredingen geconstateerd, op basis van dat onderzoek is er
een verkort onderzoek uitgevoerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Bij deze inspectie zijn geen overtredingen vastgesteld. Er zijn wel aandachtspunten rondom
veiligheid en gezondheid tijdens het buitenspelen besproken met de beroepskracht. Hierover is
verderop in het rapport meer te lezen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Bij een volgende jaarlijkse inspectie het domein veiligheid en gezondheid in de te toetsen
voorwaarden opnemen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid:
ontwikkeling van persoonlijke competentie:
ontwikkeling van sociale competentie:
overdracht van normen en waarden.

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
Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie is het vakantietijd. Veel kinderen en beroepskrachten zijn niet aanwezig, van
de op dat moment aanwezige zeven kinderen is een gezamenlijke KDV/BSO groep gevormd.
Gedurende de inspectie wordt er buiten gespeeld en gezamenlijk gegeten en gedronken. De
jongste kinderen zitten in de schaduw, de oudere kinderen spelen vrij op diverse plaatsen van het
terrein. Het is warm weer, er wordt geknikkerd en met water en zand gespeeld.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis
gebruikt.
De kinderen zijn vertrouwd met de beroepskrachten. Zij kruipen op schoot, laten zich troosten en
hebben ontspannen contact.
Voor de baby’s zijn er altijd vertrouwde gezichten van beroepskrachten en leeftijdsgenootjes in de
groep aanwezig
De beroepskrachten en andere kinderen worden bij naam genoemd. Van een deel van de kinderen
is de beroepskracht ook hun moeder of oma.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer/ervaringskansen.
Er is veel vrij spel, de jonge kinderen ontdekken door blaadjes te pakken, te kruipen naar andere
plekken zoals onder de struiken en op de (warme) tegels. Een meisje van een jaar of drie speelt
mee met grotere kinderen, de beroepskracht begeleid dit spel (knikkeren).
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden,
in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station)
Er wordt veel buiten gedaan met het mooie weer, ook de eet en drinkmomenten vinden plaats in
het gras, in de schaduw. Er is ruimte voor ontdekken, de kinderen gaan op in wat ze om zich heen
zien.
4 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-07-2016
BuitenGewoon te BRUMMEN

Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv.
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een
(bijna) conflict zelf hebben opgelost.
Een beroepskracht doet mee met een knikkerspel en stuurt bij wanneer er onenigheid over de
spelregels ontstaat. De spelregels worden aangepast voor de jongere kinderen, een jongetje
reageert daarop door te roepen dat het niet eerlijk is.
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van de kinderen. Het niet accepteren van de spelregels
betekent dat je niet meer mee mag doen.
Conclusie
Uit de observatie is de conclusie getrokken, dat ten aanzien van de pedagogische basisdoelen, aan
de voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen".
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen
hieromtrent wordt voldaan.
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan.
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie
aanwezige beroepskrachten is het VOG beoordeeld.
Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag, blijkt dat de aanwezige beroepskrachten
in het bezit zijn van een VOG dat voldoet aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie
aanwezige beroepskrachten is het diploma beoordeeld.
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt, dat één beroepskracht in het bezit is
van een beroepskwalificatie conform CAO, één beroepskracht heeft een vrijstelling, afgegeven door
de CAO partijen.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Tijdens de zomervakantie worden bij een klein aantal
kinderen de groepen samengevoegd.
Beroepskracht-kindratio
's Morgens waren er tien kinderen aanwezig, 's middags zeven. Er waren twee beroepskrachten
werkzaam op de groep.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Een aandachtspunt bij de inspectie is de veiligheid en gezondheid rondom het buitenspelen. Er is
een verrassende, uitdagende buitenruimte, die meer en andere dan gebruikelijke risico's met zich
meebrengt. De buitenruimte is groot, lastig vanuit één plek te overzien. Er wordt in dezelfde ruimte
als de BSO kinderen gespeeld en er is een grote variatie aan begroeiing.
Een aantal voorbeelden van risicovolle situaties in de buitenruimte zijn:
Voor de baby’s en dreumesen die makkelijk weg kunnen kruipen en nog veel ontdekken met hun
mond is direct toezicht noodzakelijk. Direct toezicht houdt in dat het bij het weglopen bij deze
kinderen duidelijk is wie het toezicht overneemt. Deze overdracht was tijdens de inspectie niet
zichtbaar. Er is met de beroepskrachten gesproken over hoe het toezicht is geregeld voor met
name de jongste kinderen.
Het water waarmee gespeeld wordt is grondwater, afspraken hierover moeten duidelijk zijn.
Op de bult met glijbaan staat onkruid een meter hoog. Welk doel heeft de begroeiing, zitten daar
risico's aan en welke afspraken zijn hierover gemaakt.
Wanneer kinderen mogen bouwen, moet duidelijk zijn welke risico's dit met zich meebrengt (losse
touwen, planken met uitstekende schroeven daarin en losse stoeptegels) en hoe ongevallen
voorkomen kunnen worden.
Er zijn sinds kort buitenbedjes voor de jongste kinderen. Hoe het veilig slapen is geregeld is
mondeling afgesproken, nog niet in de risico-inventarisatie vastgelegd.
De praktijk buiten is niet onvoldoende beoordeeld maar er zijn wel aandachtspunten. Er is een
inventarisatie, niet alle maatregelen zijn volgens de beroepskracht hierin omschreven, een aantal
afspraken zijn wel mondeling gemaakt. Het lijkt mij zinvol een volgende inspectie uit te breiden
met de beoordeling van de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid en dan te toetsen of de
risico's goed zijn vastgelegd en of er passende maatregelen zijn genomen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties
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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)

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)

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)
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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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

BuitenGewoon (KDV)
http://www.buitengewoonkinderopvang.nl
24
Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting BuitenGewoon kinderopvang
Voorsterweg 125
6971 KC BRUMMEN
08090592
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. M. Tabak

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Brummen
: Postbus 5
: 6970 AA BRUMMEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

18-07-2016
19-07-2016
Niet van toepassing
01-08-2016
11-08-2016
11-08-2016

: 16-08-2016
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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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