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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.
Deze opvanglocatie is in opdracht van de gemeente Lochem bezocht voor een jaarlijks onderzoek.
Dit onderzoek is verricht 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-kindratio.

Als gevolg van de nieuwe regelgeving per 01-01-2018 zijn, in overleg en opdracht van de
gemeente, de nieuwe kwaliteitseisen getoetst. Dit zijn nieuwe eisen binnen de items:
•
Pedagogisch beleid;
•
Stabiliteit van de opvang voor kinderen;
•
Veiligheid en gezondheid;
•
Accommodatie.

Beschouwing
Kinderdagverblijf KDV Madelief is een kleinschalige kinderopvang met één verticale stamgroep: de
Koddige Kevertjes. In deze stamgroep wordt kinderopvang verzorgd voor kinderen van 0 tot 2 jaar
oud. Het KDV is gelegen in een landelijke omgeving. Op korte afstand is kinderdagverblijf Madelief
gevestigd op het adres Lage Lochemseweg 25b, van dezelfde houder. Beide locaties werken met
elkaar samen.
Het kinderdagverblijf heeft een ander huisnummer toegekend gekregen. Dit is door de gemeente in
het LRK verwerkt. Er heeft geen verhuizing plaatsgevonden. Het adres is gewijzigd van Lage
Lochemseweg 25b naar Lage Lochemseweg 25a.
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie.
Er is coöperatief meegewerkt aan het onderzoek door de houder en medewerkers van dit
kinderdagverblijf.
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek voor registratie: augustus 2015, positief advies opname LRK.
Onderzoek na registratie: 19-11-2015, aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Jaarlijks onderzoek 2016: aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Jaarlijks onderzoek 2017: aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Bevindingen
Tijdens het huidige onderzoek wordt geconcludeerd dat wederom aan alle getoetste eisen wordt
voldaan.
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
Dit hoofdstuk betreft een beoordeling van het pedagogisch klimaat van het kindercentrum.
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron waarin de houder de visie op de omgang met
kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items onderdeel moet uitmaken van
dit beleidsdocument. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk gecontroleerd op een volledige
weergave van de nieuwe kwaliteitseisen per 01-01-2018.
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door
waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan versie januari 2018 vastgesteld. De houder
heeft het beleidsdocument op de website van de organisatie geplaatst en maakt het zo toegankelijk
voor beroepskrachten en ouders. Iedere maand wordt er een teamoverleg gehouden met alle
medewerkers van het kinderdagverblijf, waarbij onder andere het pedagogisch beleid besproken
wordt.
De wet schrijft voor dat wordt omschreven hoe kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling
van motorische, cognitieve, taal- en creatieve vaardigheden teneinde kinderen in staat te stellen
steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. In het pedagogisch beleidsplan
wordt uitgelegd hoe de kinderen op deze ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd en welke
visie de houder hierop heeft:
" Door veel te observeren en oog te hebben voor de wensen van elk kind, hoe jong ook, kunnen wij
een omgeving bieden waarin ieder kind zich kan ontwikkelen vanuit een veilige basis van
vertrouwen. Dit zorgt ervoor dat kinderen op zichzelf leren te vertrouwen en daardoor nieuwe
dingen durven te ondernemen. Hierbij leggen wij de nadruk op een positieve, liefdevolle en
respectvolle omgang met de kinderen. Uiteraard onder begeleiding van gediplomeerde
pedagogisch medewerkers."
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang.
Het
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagogisch beleid beschrijft verder voldoende de volgende voorwaarden:
de wijze waarop het mentorschap is vormgegeven;
de wijze waarop kinderen kunnen wennen;
het beleid omtrent het gebruik maken van opvang gedurende extra dagdelen;
de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep;
de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep kunnen verlaten;
de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en de wijze
waarop naar een doorlopende lijn naar het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd;
de wijze van signalering van bijzonderheden in de ontwikkeling en doorverwijzen van de
ouders;
de concrete taakomschrijving en de wijze waarop de begeleiding van stagiairs plaatsvindt;
de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
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Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de nieuwe kwaliteitseisen per 01-01-2018.
Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, 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.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats in de stamgroep Koddige Kevertjes. Er waren 7
kinderen van 0 en 1 jaar, 2 beroepskrachten en 1 stagiair aanwezig.
Geobserveerd zijn de volgende momenten:
- Tafelmoment;
- Voorleesmoment;
- Verschoon- en verzorgingsmomenten.
Uit de praktijkobservatie en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte zijn
van het pedagogisch beleid van het KDV. Het pedagogisch handelen op het KDV wordt met de
leidinggevende en beroepskrachten besproken en geëvalueerd tijdens de maandelijkse
vergadering.
Waarborging van emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Observatie
De beroepskrachten zijn sensitief aanwezig en reageren passend op de signalen die de kinderen
aangeven. Ze benoemen bij de kinderen wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Voor de kinderen
geeft dit duidelijkheid en is voorspelbaar wat ze kunnen verwachten. Als een kind laat zien uit de
kinderstoel te willen door te gaan hangen merkt de beroepskracht dit op en ze zegt: "Je mag eruit!
Gaan we zo lekker slapen. Zal ik even de washanden pakken. Ik ga je gezicht poetsen, poets,
poets, poets." De beroepskrachten houden de slapende kinderen in de buitenbedden nauwlettend
in de gaten en merken snel de wakkere kinderen op. Als een kind begint te huilen benoemt de
beroepskracht: "Ik ga even naar buiten." Wanneer de beroepskracht binnenkomt met het kind op
de arm maakt de beroepskracht liefkozende geluidjes. Het kind is alert, vrolijk en wakker en
observeert vanaf de arm van de vertrouwde beroepskracht de groep kinderen. De beroepskrachten
praten op een voor de kinderen aangename en zachte toon.
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De beroepskrachten benutten de individuele momenten, zoals verschoonmomenten, om extra
contact te maken met de kinderen en te communiceren. De beroepskrachten investeren op deze
manier in de hechtingsrelatie die ze met de kinderen opbouwen.
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Passend aanbod
Observatie
Tijdens de observatie is aandacht voor verschillende ontwikkelingsgebieden. De kinderen kunnen
vrije spelervaringen opdoen in de groepsruimte met de aanwezige spel- en ontwikkelmaterialen
afgestemd op het niveau van de kinderen. Spel kan op de grond plaatsvinden en de kinderen
hebben hierbij voldoende ruimte en uitdaging om te experimenteren met hun motoriek door te
kruipen en zich op te trekken. De beroepskrachten bieden activiteiten aan op kindniveau,
waaronder een voorleesmoment waarbij de beroepskracht gebruik maakt van een voelboek. De
beroepskracht wijst de platen aan in het boek, benoemt de afbeeldingen en laat de kinderen
beurtelings voelen aan de afbeeldingen waarmee de sensorische ontwikkeling wordt gestimuleerd.
De beroepskracht stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen met vragen: "Wat is dat? Wat
maakt het voor geluid?" Ze zingt voor de variatie liedjes over de dieren die te zien zijn in het boek.
De kinderen zijn geboeid en doen actief leermomenten op. Een andere beroepskracht gaat met een
groepje kinderen bellen blazen. De kinderen zijn verrast door het effect van de bellen in de lucht
die kapot springen. Kinderen voelen zich verder gedurende observatie vrij om de omgeving te
verkennen en maken daarbij tevreden geluidjes. De kinderen doen gedurende de observatie
ervaringen op waarmee de grove/ fijne motoriek, de cognitieve- en taalontwikkeling, de sociale
ontwikkeling en de creatieve fantasie worden gestimuleerd. Er is op de babygroep een
stimulerende en veilige ontwikkelomgeving voor baby's waargenomen.
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Conclusie
KDV Madelief biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en
gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de
persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht
van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observaties
•
Website
•
Pedagogisch beleidsplan (KDV Madelief Lage Lochemseweg 25b)
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de bevindingen 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 en personenregister kinderopvang
Uit de steekproef op het moment van inspectie blijkt het volgende:
De beroepskrachten, het management waaronder de uitvoerend bestuurder en de
beleidsmedewerker zijn ingeschreven en gekoppeld aan KDO Madelief in het personenregister
kinderopvang (PRK) en daarbij zijn de verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen
goedgekeurd.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De toezichthouder heeft van de beroepskrachten de diploma’s ingezien. Deze diploma’s zijn
overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao kinderopvang een kwalificatie geven.
Aantal beroepskrachten
Op het moment van observatie worden 7 kinderen van 0 en 1 jaar opgevangen door 2
beroepskrachten en een stagiaire.
Uit de steekproef genomen uit de plannings- en presentielijsten en het gesprek met de
beroepskrachten blijkt dat de inzet van de beroepskrachten plaatsvindt aan de hand van de
geldende rekenregels. De beroepskrachten hanteren de rekentool.
De houder draagt zorg voor een aanwezige volwassene in het kindercentrum indien op grond van
het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet.
De afwijkende inzet van de beroepskracht-kindratio gebeurt op de in het pedagogisch beleidsplan
vastgelegde tijden. Ten minste de helft van de beroepskrachten wordt ingezet bij een afwijkende
inzet van de beroepskracht-kindratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kinderen worden opgevangen in de volgende stamgroep:
•
Koddige Kevertjes met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar;
Bovenstaande indeling voldoet aan de gestelde eisen.
De toezichthouder heeft de mentorindeling gezien op de groepen.
Aan ieder kind is een mentor toegekend.
Uit de steekproef genomen uit het rooster, de presentielijsten en het locatieplan blijkt dat de
toewijzing van vaste gezichten in relatie tot de leeftijd voldoet aan de gestelde eisen.
Kinderen worden in een vaste stamgroep opgevangen. De stamgroepruimte bevindt zich in een
apart gebouw naast het kinderdagverblijf Madelief.
Te informatie voor de ouders zijn op locatie foto's en de gegevens van de vaste beroepskrachten
aanwezig.
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Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observaties
•
Personen Register Kinderopvang
•
Diploma's beroepskrachten
•
Plaatsingslijsten
•
Presentielijsten
•
Personeelsrooster
•
Pedagogisch beleidsplan KDV Madelief Lage Lochemseweg 25b
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Veiligheid en gezondheid
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor
een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De volgende nieuwe items (als gevolg van gewijzigde regelgeving per 01-01-2018) zijn
beoordeeld:
•
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt
er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
•
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. De
bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
KDV Madelief kiest voor de insteek om naast de meest recente risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid, uitgevoerd in april 2017 en het daaruit voortkomende actieplan een beleidsplan
veiligheid en gezondheid 2018 in te voeren.
Dit betreft: Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid KDV Madelief Koddige Kevertjes augustus 2018
In het beleidsplan veiligheid en gezondheid beschrijft de houder als missie:
‘Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van
Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De
belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
1) het bewustzijn van mogelijke risico’s
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en kleine risico’s
3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd
kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.'
Het beleidsplan veiligheid en gezondheid is op locatie aanwezig.
De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het nieuwe beleid en hebben het gelezen.
Periodiek vindt een teamvergadering plaats. Het beleid is tijdens de teamvergadering besproken.
Tevens worden per teamvergaderingen onderwerpen uit het beleid als terugkerend agendapunt
besproken.
NB: Binnen dit inspectie-onderzoek is het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet inhoudelijk en op
uitvoering getoetst.
Uit de steekproef blijkt dat de beroepskrachten op dit kindercentrum zijn gekwalificeerd voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de wettelijke voorschriften.
Er is te allen tijde ten minste een volwassene aanwezig met een certificaat EHBO aan kinderen.
Opmerking
Op dit KDV wordt voor het slapen gebruik gemaakt van gecertificeerde buitenbedden. Afspraken
omtrent het gebruik van buitenbedden en het buiten slapen staan beschreven in de huisregels.
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Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observaties
•
EHBO-certificaten
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid KDV Madelief Koddige
Kevertjes augustus 2018)
•
Huisregels/groepsregels
•
Pedagogisch beleidsplan (KDV Madelief Lage Lochemseweg 25b)
•
Actieplan grote risico's koddige kevertjes
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Accommodatie
De houder van een kindercentrum dient ervoor zorg te dragen dat binnen- en buitenruimtes waar
kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig, toegankelijk en passend
ingericht zijn in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot een
aspect van de accommodatie van het kinderdagverblijf: de buitenruimte.
Eisen aan ruimtes
Het kinderdagverblijf beschikt over een direct aan het kindercentrum aangrenzende natuurlijke
aangelegde buitenruimte. Voor het aantal aanwezige kinderen is voldoende buitenspeelruimte
beschikbaar.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observaties
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid KDV Madelief Koddige
Kevertjes augustus 2018)
•
Pedagogisch beleidsplan (KDV Madelief Lage Lochemseweg 25b)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(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)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere
volwassene in het kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV Madelief
http://www.kdvmadelief.nl
000027745422
14
Nee

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

:
:
:
:
:

KDO Madelief
Lage Lochemseweg 25a
7218 PA Almen
58404244
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
Mw. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Lochem
: Postbus 17
: 7240 AA LOCHEM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

27-11-2018
05-02-2019
Niet van toepassing
12-02-2019
12-02-2019
12-02-2019

: 15-02-2019
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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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