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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 basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten binnen dit onderzoek
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving.

Beschouwing
Algemene informatie
KDV De Speuldeel is gevestigd op een boerderij. Aan de achterkant is dit bedrijf verbouwd en zijn
er ruimten voor een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gecreëerd.
Kinderdagverblijf De Speuldeel heeft één stamgroep 0-4 jaar en één peutergroep 2-4 jaar. In het
LRKP staat kinderdagverblijf De Speuldeel geregistreerd met 24 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
In 2014 en 2015 voldeed deze locatie aan de wettelijke eisen.
In 2016 is er een tekortkoming geconstateerd op Personeel (VOG stagiaire)
Bevindingen
De aanwezige beroepskrachten kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de
toezichthouder. Ze vertellen enthousiast over hun werk, de locatie en de kinderen.
KDV De Speuldeel voldoet aan de getoetste eisen uit de Wet Kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

De koppeling van het pedagogische beleid aan het handelen in de praktijk;

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum.
Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de groep. Op basis van deze observatie
constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de emotionele
veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de
kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven
waarop dit oordeel is gebaseerd.
De kinderen spelen in de groepsruimte en in de hal. In de keuken maken ze fruit en drinken klaar.
Een meisje wordt naar bed gebracht, een ander meisje komt er net uit. De beroepskracht geeft een
baby te eten. Als het op is mag hij nog even op de grond spelen. Daarna gaat hij naar bed. De
beroepskrachten vertellen dat ze gaan opruimen. De deur naar de hal gaat dicht. Na het opruimen
gaan de kinderen aan tafel. De beroepskrachten zetten de jonge kinderen in de kinderstoel. De
beroepskracht neemt een baby op schoot, zij is net wakker geworden.
Samen zingen ze het "Goedemiddag allemaal"- liedje. De oudere kinderen zingen mee. De
beroepskracht maakt een rondje langs de tafel: "Heb je lekker geslapen?" Ondertussen schenkt de
andere beroepskracht drinken in. Het "Smaaklijk eten"-liedje wordt gezongen. De beroepskrachten
benoemen welke soorten fruit er vandaag zijn; banaan, meloen, komkommer en paprika. De
bekers worden uitgedeeld. De kinderen drinken hun beker leeg. Als ze willen, krijgen ze nog een
twee beker “Mag ik nog een beetje?” Na het drinken gaat het bordje met fruit rond. Een jongetje
wil niet meer nu de banaan op is. De beroepskracht probeert nog even: "Meloen is ook lekker
zoet." Maar hij schudt nee. De beroepskrachten reageren op wat de kinderen vertellen of
aangeven. Ze verwoorden en benoemen, leggen uit en herhalen de regels.
De baby zit in de schommelstoel. De beroepskracht controleert de slaapkamers. Twee kindjes zijn
wakker geworden. De beroepskracht zegt tegen de groep: "Kijk eens wie er wakker zijn!" De
kinderen kijken en noemen de namen.
De beroepskracht neemt de twee meisjes mee naar de verschoonruimte om aan te kleden. In de
verschoonruimte zijn lage toiletten en een commode. Na het aankleden gaan de twee kinderen ook
aan tafel. De beroepskracht zet het bordje fruit voor haar neer, ze kijkt en schuift het bordje
meteen weg. De beroepskracht verwoordt het. De beroepskracht pakt twee bekers. De
beroepskrachten houden ook contact met de baby in de schommelstoel, praten tegen haar en
lopen langs en geven even een aai over haar hoofdje. De dreumes pakt beker af van de dreumes
naast zich. Beroepskracht legt uit dat hij nog best wat drinken mag, maar dat hij een eigen beker
krijgt. Als ze Sinterklaasliedjes gaan zingen, neemt de beroepskracht de baby uit de schommelstoel
op schoot. De kinderen zingen mee en doen de bewegingen mee.
De beroepskracht moet de bank even naar achteren schuiven omdat een jongetje er vanaf wil en
niet weer terug kan. Ze zegt: "Pas op, ik schuif even met de tafel." De kinderen weten wat er
komt.
Aan het eind van het tafelmoment eten ze een koekje. Het jongetje mag rond met de
koekjestrommel om de koekjes uit te delen.
De beroepskracht vertelt over hun werk op de locatie.
De kinderen zijn veel buiten. Ze kunnen bij slecht weer ook gebruik maken van de deel (overdekt
buitenspelen). Er is een grote speelplek op het land met name voor BSO, maar in de zomer is
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dit ook erg leuk voor KDV, dan gaan ze er spelen en picknicken. Zomers staan vaak de deuren van
de groep open, kinderen kunnen dan zelf in en uit kruipen/lopen. Voor de kinderen die kruipen zijn
speciale broeken aangeschaft.
Het team heeft de Tink training gedaan. Elke dag wordt een dagverslag geschreven. De
beroepskrachten proberen alle kinderen te benoemen in het verslag. In het weekend worden de
foto’s rondgestuurd naar ouders.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview

Observaties

Website

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Inleiding
Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag
(VOG).
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Middels een steekproef is gecontroleerd of beroepskrachten beschikken over een geldige VOG.
Hierin zijn ook de twee nieuwste teamleden meegenomen. Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
De gecontroleerde diploma's voldoen aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
KDV De Speuldeel werkt met één stamgroep voor 16 kinderen.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Aan de hand van de roosters en presentielijsten van week 47 en 48 is steekproefsgewijs
gecontroleerd of er voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal aanwezige
kinderen, waarbij gelet wordt op de leeftijd van de kinderen. Met behulp van de rekentool
www.1ratio.nl is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview

Observaties

Website

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 47 en 48 2017)

Personeelsrooster (week 47 en 48 2017)
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Veiligheid en gezondheid
Inleiding
Binnen dit domein is gekeken naar de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RIE)
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De RIE wordt jaarlijks uitgevoerd met behulp van de RisicoMonitor.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (versie december 2017)

Risico-inventarisatie gezondheid (versie december 2017)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g 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)

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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Aaltina Zwaantina Scheper - Dolfing
: 56908075
: Ja

KDV De Speuldeel
http://www.despeuldeel.nl
000026402556
24
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Midden-Drenthe
: Postbus 24
: 9410AA BEILEN

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

:
:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
M. Booij

07-12-2017
20-12-2017
22-12-2017
03-01-2018
04-01-2018
04-01-2018

: 04-01-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport.
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