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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.

Beschouwing
Feiten kindercentrum
Madelief is een kleinschalige kinderopvang met 2 horizontale stamgroepen: de Vrolijke Vlinders en
de Bezige Bijtjes. In deze stamgroepen wordt kinderopvang verzorgd voor kinderen van 2-4 jaar
oud. Het KDV is gelegen in een landelijke omgeving. Op korte afstand is kinderdagverblijf KDV
Madelief gevestigd op het adres Lage Lochemseweg 25a, van dezelfde houder. Beide locaties
werken met elkaar samen.
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie.
Inspectiegeschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2017: aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Jaarlijks onderzoek 2018: aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Jaarlijks onderzoek 2019: er wordt na herstelaanbod (binnen het domein; Veiligheid en
gezondheid) voldaan aan de getoetste voorwaarden
Bevindingen
Tijdens het huidige onderzoek wordt geconcludeerd dat aan alle getoetste voorwaarden wordt
voldaan.
Er is coöperatief meegewerkt aan het onderzoek door de houder en medewerkers van dit
kinderdagverblijf.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
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. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is. Het pedagogisch beleid is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk
beoordeeld.
Pedagogisch beleid
Madelief maakt gebruik van het pedagogisch beleidsplan KDV Madelief (01-01-2020).
Hierin staat onder andere het volgende beschreven:
§ 2.1 Onze doelstelling/ missie
Ons doel is opvang bieden voor kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. We willen een complete
dagelijkse verzorging aanbieden zodat de kinderen voorzien zijn in hun dagelijkse en individuele
behoeften. Ouders kunnen de zorg in vertrouwen overlaten aan de gediplomeerde pedagogisch
medewerkers van ons kinderdagverblijf. Ook willen wij ieder kind stimuleren vanuit onze professie
in hun ontwikkeling. Het ontwikkelen van sociale- en persoonlijke competenties, alsmede het
bieden van emotionele veiligheid behoort tot de speerpunten van Madelief.
Bovenstaande komt overeen met de praktijk.
Conclusie:
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld en draagt er zorg voor dat er binnen het
kinderdagverblijf gehandeld wordt conform het beleid.
Pedagogische praktijk
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk.
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door een
veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor deze
observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’,
opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
De observatie vond op 17-02-2020 plaats op de Vrolijke Vlinders en Bezige Bijtjes tijdens de
volgende momenten:
•
buiten spelen
•
eten en drinken
•
overdracht ouders
Er zijn 12 kinderen bij de Vrolijke Vlinders aanwezig en 11 kinderen bij de Bezige Bijtjes. Op beide
groepen zijn twee beroepskrachten aanwezig.
Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde
dagopvang (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).
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Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien.
Hierbij zijn twee aspecten uitgewerkt aan de hand van observaties:
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.
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;
Observatie: Respectvolle intimiteit
Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het
kind.
Buiten is een kind omgevallen, het zit op de tegels. De beroepskracht zegt; 'Oh X, ga maar staan'.
De beroepskracht gaat door haar knieën en steekt haar hand uit. Het kind pakt deze vast en
staat op. Vervolgens geeft de beroepskracht het kind een knuffel.
Wanneer een beroepskracht het gezicht van één van de kinderen wil schoonmaken, vraagt ze het
kind; 'X, mag ik je even schoonmaken? Het kind draait haar gezicht naar de beroepskracht en die
maakt het gezicht schoon met een doekje.
Observatie: Contact/ affectie
De beroepskrachten geven kinderen complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact
en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.
De kinderen bespreken aan tafel waar brood vandaan komt. De beroepskracht vraagt; 'Wie bakt
het brood?' Eén van de kinderen zegt; 'De bakker!'. Hierop reageert de beroepskracht met een
compliment; 'Goed X. Dat weet jij goed!'
Observatie: Welbevinden
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots.
Buiten gaan een aantal kinderen mee naar de kippen. Wanneer ze terugkomen bij de rest van de
groep, roept één van hen; 'Juf, kijk!' Het kind laat vervolgens vol trots een gevonden ei zien.
Aan tafel hebben de kinderen en beroepskrachten diverse gesprekjes en worden er liedjes
gezongen. Kinderen en beroepskrachten hebben zichtbaar plezier.
Observatie: Brengen/ halen
Wanneer één van de kinderen wordt opgehaald, krijgt de ouder een persoonlijke overdracht van de
beroepskracht. Die vertelt over de dag van het kind; ze hebben geverfd en buiten gespeeld. Het
kind had het warm dus het vest hangt op de kapstok. De ouder krijgt de mogelijkheid om vragen
te stellen en het geverfde te zien. De beroepskracht zegt het kind en de ouder persoonlijk gedag.
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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;
Observatie: Begeleiden en feedback
De beroepskrachten helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of
groepsgenootjes te ontwikkelen.
Tijdens het buiten spelen zegt een kind; 'Ik wil een kwast hebben!' De beroepskracht zit ernaast en
begeleidt het kind; 'Ga maar vragen of jij er ook één mag hebben'. Het kind vraagt een ander kind
om een kwast en krijgt deze. De kinderen vervolgen gezamenlijk hun spel.
Observatie: Rituelen
De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van
rituelen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende rituelen; liedjes zingen voor het eten/drinken,
handen wassen na het buiten spelen, op elkaar wachten.
Observatie: Positieve sfeer
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Zo worden kinderen aangesproken op
hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met elkaar.
Eén van de kinderen blijft niet aan tafel zitten tijdens het eten/ drinken en stoort hiermee de rest
van de groep. De beroepskracht zegt; 'X, we gaan een afspraak maken. Je blijft zitten op jouw
stoel, als het niet lukt dan kom je even bij mij zitten. Alle kinderen zitten op de stoel als we gaan
eten.'
Conclusie:
Madelief biedt pedagogisch verantwoorde opvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (17-02-2020 (op locatie) & 20-02-2020
(telefonisch) Mw. R. Hengeveld)
Interview (Beroepskrachten 17-02-2020)
Observatie(s) (17-02-2020)
Pedagogisch beleidsplan (KDV Madelief 01-01-2020)

Personeel en groepen
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
Uit controle van het personenregister kinderopvang blijkt dat de aanwezige beroepskrachten en de
stagiaire zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang.
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Opleidingseisen
Diploma beroepskrachten
Op basis van documenten ingezien op locatie bij de locatiemanager op 17-02-2020, heeft de
beoordeling van de diploma’s en getuigschriften plaatsgevonden.
Uit een steekproef onder de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij beschikken over een diploma
dat volgens de geldende cao kinderopvang een kwalificatie geeft.
Diploma pedagogisch beleidsmedewerker/ coach
De pedagogisch coach beschikt over het certificaat 'Coaching voor pedagogisch coaches' behaald
via Cabosse opleidingen.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over de HBO-opleiding 'Manager Kinderopvang'
behaald via het NCOI.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Om de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) te beoordelen is het volgende
waargenomen:
Groep
Vrolijke Vlinders
Bezige Bijtjes

Aantal
kinderen
12
11

Leeftijd
kinderen
1,5 - 4 jaar
1,5 - 4 jaar

Aantal benodigde
beroepskrachten
2
2

Aantal aanwezige
beroepskrachten
2
2

Er zijn geen kinderen jonger dan 2 jaar aanwezig ten tijde van het bezoek.
Conclusie:
Op de dag van het onaangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio gewaarborgd.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
In het pedagogisch beleidsplan van Madelief staat onder andere het volgende over de
stamgroepen:
§ 2.5.1 Groepsgrootte
Madelief bestaat uit 3 horizontale groepen: de Vrolijke Vlinders, de Bezige Bijtjes en de Koddige
Kevertjes. In ieder van de 3 groepen kunnen maximaal 14 kinderen opgevangen worden.
Het aantal aanwezige pedagogische medewerkers is afhankelijk van het aantal aanwezig kinderen.
Er is altijd een vaste pedagogisch medewerker van iedere stamgroep aanwezig, dit volgens de
beleidsregels kwaliteit kinderopvang.
§ 2.5.2 Groepssamenstelling
De Koddige Kevertjes is een babygroep (van 0 tot 18 maanden). Hier zal de aandacht vooral liggen
op de verzorging, de rust en de individuele behoeften. De Vrolijke Vlinders en de Bezige Bijtjes zijn
de peutergroepen (van 18 maanden tot 4 jaar). De peuters hebben vooral behoefte aan uitdaging
en activiteiten. Bij de overgang van de babygroep naar de peutergroep wordt, in overleg met de
ouders, gekeken of het kind toe is aan deze overstap.
Kinderen worden in een vaste stamgroep opgevangen. Indien een kind gebruik maakt van beide
stamgroepen, zijn ouders hiervan op de hoogte en hebben zij hiervoor getekend.
De stamgroepruimtes van Madelief bevinden zich naast elkaar en zijn voorzien van een tussendeur.
Kinderen hebben de gelegenheid om hun stamgroep te verlaten in de ochtend, aan het einde van
de dag en tijdens activiteiten.
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De houder heeft de planning voor februari 2020 toegestuurd. Die is als volgt:
Dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Vrolijke Vlinders
12
9
11
13
9

Bezige Bijtjes
11
11
11
11
9

Conclusie:
Op het moment van het inspectiebezoek wordt voldaan aan deze voorwaarde.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (17-02-2020 (op locatie) & 20-02-2020
(telefonisch) Mw. R. Hengeveld)
Interview (Beroepskrachten 17-02-2020)
Observatie(s) (17-02-2020)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (KDV Madelief 01-01-2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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)
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)
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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)
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Madelief
http://www.kdvmadelief.nl
000027745422
28
Nee

:
:
:
:
:

KDO Madelief
Lage Lochemseweg 25a
7218 PA Almen
58404244
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. D. van der Kolk

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Lochem
: Postbus 17
: 7240 AA LOCHEM

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

:
:
:
:
:
:

17-02-2020
21-02-2020
Niet van toepassing
10-03-2020
10-03-2020
10-03-2020

: 13-03-2020
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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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