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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.
De wettelijk vastgestelde jaarlijks te beoordelen items zijn beoordeeld:

Uitvoering pedagogisch beleidsplan

Het bieden van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk)

De verklaring omtrent het gedrag/inschrijving in het personenregister kinderopvang

De opleidingseisen

De beroepskrachten lopen rond en spelen met de kinderen mee en indien nodig begeleiden ze
de kinderen in hun spel. De beroepskrachten haken voortdurend in op wat de kinderen zeggen
of doen. Ze praten duidelijk en herhalen woorden op een speelse manier hiermee proberen ze
de kinderen uit te dagen tot praten.

Aantal ingezette beroepskrachten

Stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Beschouwing
Korte beschrijving van de locatie
Kinderdagverblijf Het Waayertje (KDV) is onderdeel van SKPC en is gevestigd in basisschool de
Waayer in Tiel-Passewaaij. De locatie is met 16 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK).
Het kinderdagverblijf is een peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en heeft op
de begane grond een eigen klaslokaal die passend is ingericht voor de leeftijd van de kinderen. Het
Waayertje is vier ochtenden geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot
12.00 uur. Peuteropvang Het Waayertje is alle schoolvakanties gesloten.
Inspectiegeschiedenis
13-11-2017 Onderzoek voor registratie.
30-03-2018 Onderzoek na registratie.
09-04-2019 Jaarlijks onderzoek.
In de afgelopen drie jaar zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
KDV Het Waayertje voldoet aan de getoetste inspectie-items vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (IKK). Zie voor meer informatie de toelichtingen in het rapport.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan met alle voorwaarden die er vanuit de Wet
kinderopvang in beschreven moeten staan. Het beleidsplan is toegespitst op de specifieke locatie.
Hiermee voldoet het pedagogisch beleid aan de gestelde voorwaarden.

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. Voor de
observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van GGD
GHOR Nederland.
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de
pedagogische aspecten van verantwoorde opvang (de pedagogische basisdoelen). Er is getoetst op
de volgende vier aspecten:
1. Of 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;
2. Of 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;
3. Of 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;
4. Of 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.
Enkele voorbeelden (observaties) van de pedagogische praktijk staan hieronder beschreven. Deze
zijn gekoppeld aan één van de hierboven omschreven basisdoelen. De observatie vond plaats in de
ochtend bij het vrijspelen, het voorlezen in de kring en bij het eten en drinken.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoend e gewaarborgd.
Observatie:
Het spelmateriaal wat wordt aangeboden past bij de leeftijd, ontwikkelingsfase, lichamelijke en de
geestelijke mogelijkheden van een kind. Het materiaal maakt emoties los van plezier, verrassing,
verwondering, ongeduld of teleurstelling. De beroepskrachten zorgen voor duidelijkheid en
structuur. Hierdoor weten de kinderen wat er gaat komen en wat ervan ze verwacht wordt. Zodra
alle kinderen er zijn gaan de kinderen in de kring zitten en wordt het boekje voor gelezen van de
'Mopperende Eend'. De kinderen gaan helemaal op in het verhaal en springen en dansen mee
onder de regenboog paraplu.
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Er is een kind aanwezig wat veel moeite heeft met het afscheid nemen van haar moeder. De
beroepskrachten begeleiden en troosten het kind. Zodra de kring is gestart neemt het kind plaats
op schoot van de beroepskracht en zo vergeet het kind het verdriet en verdwijnen de tranen.
Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van pe rsoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
Observatie:
De ruimte is ingericht met verschillende hoeken die worden onderscheiden met kasten. Er is een
dagindeling in pictogrammen. Er wordt in thema's gewerkt en er is een themahoek ingericht over
de Mopperende eend. Door de ruimte heen hangen diverse werkjes die door de kinderen zijn
gemaakt.
Tijdens het verhaaltje krijgen de kinderen om de beurt een opdracht. De kinderen worden door de
beroepskracht begeleid als dit nodig is.
De beroepskrachten lopen rond en spelen met de kinderen mee. Indien nodig begeleiden ze de
kinderen in hun spel. De beroepskrachten haken voortdurend in op wat de kinderen zeggen of
doen. Ze praten duidelijk en herhalen woorden op een speelse manier hiermee proberen ze de
kinderen uit te dagen tot praten.
Na het vrijspelen gaan ze opruimen. Er wordt het liedje 'we gaan opruimen' ingezet. De kinderen
ruimen vrij 'zelfstandig' mee op en enkele kinderen krijgen een gerichte opdracht zoals: Wil jij de
auto voor mij in de bak doen? Y, kan jij X helpen in de poppenhoek?
De beroepskrachten geven regelmatig complimentjes aan de kinderen zoals: 'Goed gedaan en knap
van jou!'
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden voldoende
gewaarborgd.
Kennis maken met waarden en normen in de samenleving
Gedurende de observaties wordt voldoende aandacht besteed aan het kennis maken met waarden
en normen.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van
verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden.

Gebruikte bronnen





Interview (vaste beroepskracht en invalkracht)
Observatie(s) (interactie met de kinderen en beroepskrachten)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid SKPC)
Pedagogisch werkplan ((Deel 2 van het Algemeen pedagogisch beleidsplan. Deel 3; De
dagelijkse praktijk op; 't Waayertje)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De vaste beroepskracht en invalkracht zijn ingeschreven in het personenregister Kinderopvang en
gekoppeld aan de houder.
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De aanwezige voorlees medewerker van de bibliotheek blijkt niet ingeschreven te zijn in het
personenregister kinderopvang.
Herstelaanbod inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang (PRK) .
De houder heeft op 11 februari 2020 een herstelaanbod gekregen met een hersteltermijn tot 11
maart 2020 voor inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang van de voorlees
medewerker.
Men heeft gebruikgemaakt van een herstelaanbod om dit alsnog in orde te maken. Op 11 februari
2020 is vastgesteld dat bovengenoemde persoon ingeschreven is in het PRK en gekoppeld is door
de houder. Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen
De beroepskracht en invalkracht beschikken over een diploma conform de CAO - kinderopvang.
Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogische beleidsmedewerker/ coach is in het bezit van een geldig diploma.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio = BKR) is tijdens de inspectie op locatie getoetst. De
steekproef betreft de dag van de onaangekondigde inspectie. Er was geen aanleiding om de
steekproef uit te bereiden.
Tijdens de inspectie zijn er 2 beroepskrachten en 14 kinderen aanwezig.
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Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling)
Deze voorwaarde geldt alleen als een locatie meer dan tien uur aaneengesloten uren geopend is.
Dit is hier niet het geval, de kindere n komen slechts een ochtend.
Calamiteitenregeling bij inzet van één beroepskracht (telefonische achterwacht)
De beroepskrachten kunnen een beroep doen op de leerkrachten van de school en vanuit de
organisatie is er een telefonische achterwacht geregeld.
Conclusie
De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
KDV Het Waayertje is toegankelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar en bestaat uit 1 groep van
maximaal 16 kinderen met twee vaste pedagogis che medewerkers.
Mentorschap
De vaste pedagogische medewerkers zijn mentor van de kinderen. De kinderen en ouders krijgen
deze informatie tijdens het intakegesprek.
Conclusie
Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan.

Gebruikte bronnen






Interview (vaste beroepskracht en invalkracht)
Observatie(s) (interactie met de kinderen en beroepskrachten)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (januari 2020)
Personeelsrooster (januari 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 st eeds 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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 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)

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
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Het Waayertje
http://www.skpc.nl
16
Nee

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

: Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
Culemborg
: Postmastraat 44
: 4105DW Culemborg
: www.skpc.nl
: 41059819
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
W. Peters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tiel
: Postbus 6325
: 4000HH Tiel

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

:
:
:
:
:
:

23-01-2020
03-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
21-02-2020
21-02-2020

: 06-03-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder o p de inhoud van het inspectierapport.
De inspecteur heeft tijdens de observatie gezien dat de pedagogisch medewerkers op
verantwoorde wijze opvang bieden aan onze kinderen. Gedurende de ochtend worden er op een
plezierig en speelse manier leer- en ontwikkelmomenten gecreëerd voor de kinderen. Er wordt
spelenderwijs veel taal aangeboden aan de kinderen en er heerst een prettige sfeer op de groep.
De kinderen hebben zichtbaar veel plezier rondom het thema “De mopperende eend”. Ook voor
kinderen die bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van ouders het wat moeilijker hebben is veel
aandacht. Hierdoor komen de kinderen graag naar peuteropvang ‘t Waayertje en voelen zij zich er
gezien, veilig en vertrouwd. Vanuit deze basis kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Marloes Smits,
Clustermanager SKPC
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