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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.
In het kader van risicogestuurd toezicht richt dit onderzoek zich op de kernwaarden uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspecties. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Peuterspeelzaal De Rakkertjes maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting
Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH). Deze organisatie heeft 11
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven in Nijverdal, Haarle, Hellendoorn, Daarle en Daarlerveen.
De peuterspeelzaal is vanaf augustus 2013 gehuisvest in een klaslokaal van basisschool Op Weg.
De Rakkertjes biedt peuteropvang gedurende 2 dagdelen per week voor kinderen in de leeftijd van
2-4 jaar.
De peuterspeelzaal is geopend op maandagmiddag en donderdagmorgen.
Inspectiegeschiedenis
Per 1 april 2016 staan alle locaties van SPGH als kinderdagverblijf ingeschreven in het LRKP.
In februari 2016 vond in verband met deze omlabeling een onderzoek voor registratie plaats.
Op 06-06-2016 is een onderzoek na registratie verricht.
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie 20141215). Daarin staan
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
Pedagogische praktijk
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid. Dit komt ook tot uiting tijdens de observatie. Ter illustratie van het oordeel worden door de
toezichthouder twee of meer van de basisdoelen toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen
van de observaties is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; het
waarborgen van de emotionele veiligheid, het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competentie
en overdracht van normen en waarden.
Emotionele veiligheid
Individuele aandacht.
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze
aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen
en emotie graag met de beroepskrachten.
Observatie
Tijdens het vrij spelen staat een kind zoekend om zich heen te kijken. De beroepskracht pakt het
kind bij de hand en vraagt waar het kind mee zou willen spelen. Als het kind geen antwoord geeft
neemt zij het kind mee naar de autohoek en gaat er even bij staan tot zij merkt dat het kind begint
te spelen. Een ander kind heeft verdriet en wil naar huis. De beroepskracht troost het kind door het
op schoot te nemen. Als het kind gekalmeerd is neemt zij het kind mee naar de tafel om een
tekening te maken. Zij blijft bij het kind aan tafel zitten en initieert gesprekjes.
Persoonlijke competentie
Autonomie.
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Observatie
De groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De meeste kinderen gaan echter al naar
het toilet. Al naar gelang hun leeftijd en kunnen laat de beroepskrachten de kinderen hierin zo
zelfstandig mogelijk. Ook bij het handenwassen wordt het kind in de gelegenheid gesteld dat wat
het zelf kan ook zelfstandig uit te voeren. Jongere kinderen worden geholpen en geïnstrueerd.
Sociale competentie
Samen spelen, samen leren.
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen,
groepsgesprek, imitatie).
Observatie
In de kring wordt gezamenlijk gesproken over oudejaarsavond. De beroepskracht wijst een hulpje
aan. Het hulpje mag aan de hand van de dagritmekaarten aan de groep vertellen wat er allemaal
op het programma staat deze middag. Na de kring gaan de kinderen in groepjes in de verschillende
activiteitenhoeken spelen.
Overdracht normen en waarden
Kindcontact.
De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar en met elkaars emoties. Zij
organiseren groepsactiviteiten om kennismaken en groepsvorming te stimuleren.
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Observatie
Aan het begin van de middag, als de ouders afscheid hebben genomen, gaan de kinderen in een
kring zitten. Er wordt een welkomsliedje gezongen waarna elk kind individueel welkom geheten
wordt. De beroepskracht begint een gesprek over vuurwerk en zij vraagt ieder kind of bij hun thuis
ook vuurwerk is afgestoken. Zij geeft aan dat de andere kinderen stil moeten zijn en moeten
luisteren naar elkaar en dat iedereen een beurt krijgt. Dan wijst zij naar een lege stoel en vraagt
aan de groep wie er op die stoel hoort te zitten. De kinderen roepen de naam en de beroepskracht
legt uit dat X even naar het toilet is. Als een ander kind begint te huilen legt de beroepskracht uit
dat Y een beetje verdriet heeft maar dat het vast snel weer over gaat.
Conclusie: de voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende
gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Maandagmiddag)
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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
Sinds de vorige inspectie in juni 2016 zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden.
Op deze locatie zijn momenteel geen stagiaires werkzaam.
De verklaringen omtrent het gedrag van personen werkzaam op deze locatie zijn bij een vorige
inspectie reeds beoordeeld en akkoord bevonden.
Passende beroepskwalificatie
Sinds de vorige inspectie in juni 2016 zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden.
De diploma's van de beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn, zijn bij een eerdere
inspectie reeds beoordeeld en voldoen aan de gestelde eisen
Opvang in groepen
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Conclusie: de opvang voldoet aan de gestelde eisen.
Beroepskracht-kindratio
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
De groep wordt begeleid door twee beroepskrachten.
Conclusie: aan de beroepskracht- kindratio wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Maandagmiddag)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Overzicht getoetste 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)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Peuterspeelzaal de Rakkertjes
: 16
: Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn
Dahliastraat 21
7442LA Nijverdal
41032132
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Christiane Brouwer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hellendoorn
: Postbus 200
: 7440AE NIJVERDAL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

09-01-2017
13-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017

: 07-02-2017
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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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