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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van het kindercentrum nog in
overeenstemming is met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Een jaarlijks onderzoek
wordt op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd. Op basis van het opgestelde risicoprofiel
werkt de toezichthouder de benodigde inspectieactiviteit voor het kindercentrum uit. Dit gebeurt
binnen de kaders van de gemeentelijke afspraken. De toezichthouder stelt de diepgang, frequentie
en type van onderzoek vast. Dit leidt tot een inspectie op maat voor ieder kindercentrum.
De
•
•
•
•
•

volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden:
een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
een bezoek aan het kindercentrum;
e-mail contact met de manager van Oink!;
overleg met de aanwezige beroepskrachten tijdens het bezoek aan het kindercentrum;
overleg met GGD GHOR Nederland.

Het toezicht op de kinderopvang is vanwege de uitbraak van het coronavirus aangepast. Waar de
situatie dat toelaat wordt het toezicht op afstand uitgevoerd in verband met de coronamaatregelen,
die door de overheid zijn genomen. Het toezicht vindt onder andere plaats door middel van
(digitaal)overleg en door het opvragen van extra informatie en beeldmateriaal.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het huidige onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen.
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene informatie over het kindercentrum
Peuteropvang De Djerreblomkes is gevestigd in IKC 'de Leister Igge' en is onderdeel van Stichting
Oink! Het kindercentrum werkt met één stamgroep en kan per dagdeel maximaal 16 kinderen
opvangen in de leeftijd van 2 -4 jaar. De peuteropvang heeft de beschikking over een vaste
groepsruimte. Voor het buitenspelen maakt het kindercentrum gebruik van een aangrenzende
buitenspeelruimte. Het kindercentrum is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur -11.30 uur.
Er wordt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aangeboden.
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd:
2018 – onderzoek voor registratie verhuizing 03-09-2018
De toezichthouder adviseert de gemeente om het kindercentrum op te nemen in het
Landelijk Register Kinderopvang.
2018 – jaarlijks onderzoek 15-11-2018
Tijdens dit onderzoek wordt er voldaan aan de getoetste voorwaarden.
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2019 – jaarlijks onderzoek 10-10-2019
Tijdens dit onderzoek wordt er voldaan aan de getoetste voorwaarden.
2020 – jaarlijks onderzoek inclusief registratie voorschoolse opvang 10-06-2019
Tijdens dit onderzoek wordt ter voldaan aan de getoetste voorwaarden. De gemeente krijgt
het advies om het kindercentrum in het Landelijk Register Kinderopvang te registreren met
betrekking tot het aanbieden van gesubsidieerde voorschoolse educatie.
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum niet aan alle inspectie-items voldoet die in dit
onderzoek getoetst zijn. Er zijn overtredingen geconstateerd op onderstaand onderdeel:
•
Voorschoolse educatie
Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen heeft de manager van Oink! een reactie
gegeven. De reactie van de manager is in het inspectierapport geplaatst, onder het desbetreffende
onderdeel.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg
voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud
van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het
onderzoek is het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst.
De kinderopvangorganisatie beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor
alle peuteropvang voorzieningen. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder
kindercentrum met een locatiespecifiek pedagogisch beleidsplan. In het algemeen beleidsplan
wordt invulling gegeven aan de pedagogische visie van de organisatie. Het locatiespecifiek
pedagogisch beleidsplan bestaat uit een locatiespecifieke beschrijving en is een praktische
uitwerking van de pedagogische visie. De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat in
de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan(nen) wordt gehandeld.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek voldoet aan de getoetste
criteria op het onderdeel pedagogisch beleid.
Pedagogische praktijk
Voor het beoordelen van de pedagogische praktijk tijdens de observatie op de groep(en) wordt
gebruik gemaakt van het veldinstrument observatie pedagogische praktijk (2015). Het
veldinstrument is bedoeld ter ondersteuning bij de beoordeling en is opgebouwd uit de vier
pedagogische basisdoelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en
overdracht van normen en waarden. Binnen ieder basisdoel is een onderverdeling gemaakt in
indicatoren. De indicatoren verwoorden de belangrijkste elementen van een basisdoel. Het
veldinstrument is openbaar. Kinderopvangorganisaties kunnen zien hoe de toezichthouder de
pedagogische praktijk observeert en kunnen zich op deze wijze beter op de inspectie voorbereiden.
Observatiedagdeel:
maandagochtend
Observatiemomenten: vrij spel, begeleid spel en het ophalen van de kinderen door
ouders/verzorgers
Groepssamenstelling: 9 kinderen met 2 beroepskrachten.
Naar aanleiding van de observatie(s) is geconstateerd dat tijdens het inspectiebezoek de houder er
in ieder geval zorg voor draagt 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;
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c.

d.

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;
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.

Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens de observatie voldoet aan de getoetste criteria
op het onderdeel pedagogische praktijk.
Voorschoolse educatie
Kinderen met een (risico op) ontwikkelingsachterstand kunnen voordat zij naar de basisschool gaan
(vanaf 2,5 jaar) voorschoolse educatie volgen. Het doel van voorschoolse educatie is het
voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal-en onderwijsachterstanden. Gemeenten
bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau. Voor
kinderdagverblijven die gesubsidieerde voorschoolse educatie aanbieden gelden aanvullende eisen.
De kinderopvangorganisatie beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor
alle peuteropvang voorzieningen. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder
kindercentrum met een locatiespecifiek pedagogisch beleidsplan. In het algemeen beleidsplan
wordt invulling gegeven aan de pedagogische visie van de organisatie. Het locatiespecifiek
pedagogisch beleidsplan bestaat uit een locatiespecifieke beschrijving en is een praktische
uitwerking van de pedagogische visie.
Het pedagogisch beleidsplan bevat tenminste een concrete beschrijving van:
•
de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten;
•
de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
•
de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod
van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd;
•
de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen;
•
de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de
wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld;
•
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de
hand hiervan bij.
De groep kinderen waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bestaat uit ten hoogste 16
feitelijk aanwezige kinderen.
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van:
•
een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang; en
•
een bewijs gericht op beheersing van de mondelinge taalvaardigheid en lezen op tenminste
niveau 3F.
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke
wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden
onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan,
evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. De houder
heeft per kindercentrum beschreven waarom er bepaalde onderdelen (van a t/m e) wel en niet
worden geschoold. De houder heeft zicht op wat een vestiging nodig heeft aan scholing en heeft
hierin een weloverwogen keuze gemaakt.
Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend voorschoolse educatie
programma Piramide waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt
gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd:
•
Tijdens het onderzoek op het kindercentrum heeft de beroepskrachten aangegeven dat het niet
duidelijk is op welke wijze het aanbod voorschoolse educatie is ingericht. Ouders dienen in de
praktijk wel gestimuleerd te worden om een 5de dagdeel af te nemen en dat het bij de
beroepskrachten bekend is op welke locatie(s) deze uren afgenomen kunnen worden (soms
dient het een dagdeel te zijn waarop VE wordt aangeboden van 4 uur). Doordat de
beroepskrachten dit niet goed weten, wordt er op dit moment in de praktijk geen 960 uur
aangeboden.
•
Op 20-04-2021 is er naast een beroepskracht VE een (inval)beroepskracht ingezet die de
scholing VE nog moet gaan volgen. Volgens de manager van Oink! start de scholing na de
zomervakantie, als er weer een nieuwe groep wordt gestart. Deze werkwijze is volgens het
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie niet toegestaan. Een beroepskracht
die aantoonbaar is ingeschreven voor de scholing VE wordt gelijkgesteld met een
beroepskracht voorschoolse educatie op voorwaarde dat dit slechts geldt gedurende de
inschrijving voor de scholing, en met de voorwaarde dat deze periode maximaal drie maanden
voor de aanvang van de scholing begint en in ieder geval twee jaar na aanvang van de scholing
eindigt. De (inval)beroepskracht voldoet niet aan deze voorwaarde, omdat de periode voor de
aanvang van de scholing langer dan maximaal drie maanden is.
•
Omdat de desbetreffende beroepskracht niet gelijkgesteld kan worden met een beroepskracht
voorschoolse educatie bedraagt op onderstaande data de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep
niet ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
Datum

Groep

20-042021

Dinsdag

Aantal kinderen en
leeftijd
2 – 4 jaar: 14

Aantal beroepskrachten VE
ingezet
1

Aantal beroepskrachten
VE nodig
2

Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen heeft de manager van Oink!
onderstaande reactie gegeven:
Oink! vind het belangrijk dat op de peutergroepen voldoende en geschoold personeel werkt!
Intern worden mensen opgeleid en gecoacht voor het VVE programma Piramide. Binnen de
kinderopvang is een te kort aan pedagogisch medewerkers, ook Oink! heeft hier mee te
maken. In het voorjaar van 2021 hebben we gelukkig een aantal mensen kunnen aannemen
die pedagogisch geschoold zijn en waarvan een aantal ook VVE geschoold zijn. Helaas is het
door de huidige Corona maatregelen niet gelukt om diegenen die niet beschikken over een VVE
certificaat daartoe op te leiden. De opleiding van Piramide mag maximaal 3 maal online
gegeven worden en de overige bijeenkomsten moeten op locatie plaats vinden. Voor dit laatste
was geen mogelijkheid.
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De dagelijkse praktijk is dat pedagogisch medewerkers zich moeten afmelden om te werken
als ze covid gerelateerde klachten hebben. Hierdoor kwam Oink! in de situatie terecht dat we
regelmatig binnen ons personeelsbestand moesten zoeken naar vervanging. Regelmatig zijn
we er in geslaagd vervanging in te zetten die al VVE gecertificeerd was of in opleiding was,
maar helaas hebben we ook een aantal keren de keuze moeten maken om een pedagogisch
medewerker in te zetten die nog niet VVE geschoold was of met de opleiding bezig was. Een
andere optie was dan om de peutergroep geheel of gedeeltelijk (alleen open voor noodopvang)
te sluiten. Oink! heeft er bewust voor gekozen om na veel inspanningen voor inzet van het
juiste personeel, te kiezen voor de inzet van een niet (volledig) geschoolde kracht. De peuters
hebben door de lockdown in voorjaar 2020 en vanaf december 2020 al zoveel mogelijkheden
om zich te ontwikkelen moeten missen dat we het sluiten van de groep echt als laatste optie
zien.
Wanneer er sprake was van een “gewone” griepgolf hadden we de opleiding voor Piramide
kunnen starten en waren alle medewerkers geschoold of met de scholing bezig. Dit had meer
mogelijkheden geboden voor het inzetten van de juiste personen op de juiste plek. Dat is
helaas in deze situatie niet gelukt. Zodra de mogelijkheid zich weer voordoet zal Oink! de
interne opleiding van Piramide weer starten.
Mieke de Groot, manager Oink
Conclusie:
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
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De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (met de aanwezige beroepskrachten op 17-05-2021)
Observatie(s) (op 17-05-2021)
Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 01-06-2021)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (ontvangen op 27-05-2021 en op 10-06-2020)
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (ontvangen op 27-05-2021 en op 10-06-2020)
Presentielijsten (periode 05-04-2021 t/m 17-05-2021, ontvangen op 27-05-2021)
Personeelsrooster (periode 05-04-2021 t/m 17-05-2021, ontvangen op 27-05-2021)
Notulen teamoverleg (11-03-2021, ontvangen op 27-05-2021)
Certificaten voorschoolse educatie (ontvangen op 10-06-2020)
Pedagogisch beleidsplan Oink! (versie oktober 2020, ontvangen op 07-01-2021)
Pedagogisch beleidsplan Djerreblomkes (versie april 2021, ontvangen op 27-05-2021)
Signaleringsprotocol Oink! (versie december 2018, ontvangen op 07-01-2021)
Stage en Vrijwilligersbeleid (versie 12 december 20218, ontvangen op 07-01-2021)
Opleidingsplan Oink! 2021(ontvangen op 07-01-2021)
VVE scholing 2021 (ontvangen op 07-01-2021)
Jaarplanning 2020 - 2021 (ontvangen op 27-05-2021)
Projectplanning (ontvangen op 27-05-2021)
Groepsplan Djerreblomkes (ontvangen op 27-05-2021)
Groepsrapporten (ontvangen op 27-05-2021)
Individueel rapport (ontvangen op 27-05-2021)
Piramide post lente (ontvangen op 27-05-2021)
Foto's binnenspeelruimte (ontvangen op 27-05-2021)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Het Personenregister Kinderopvang is een overzicht van iedereen die werkt of woont op een adres
waar kinderen worden opgevangen. Hiermee wordt gezorgd voor een continue screening van alle
personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig hebben. Een Verklaring Omtrent het
Gedrag is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de
huidige baan. Dagelijks wordt gekeken of deze mensen strafrechtelijke feiten op hun naam hebben
staan nadat de Verklaring Omtrent het Gedrag is afgegeven. Als uit de continue screening blijkt dat
een persoon een nieuw strafrechtelijk feit op zijn of haar naam heeft staan, is er sprake van een
signaal en mag die persoon niet meer werken totdat hij of zij een nieuwe Verklaring Omtrent het
Gedrag heeft.
Op het kindercentrum zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag:
•
de houder van het kindercentrum;
•
de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op het kindercentrum
van de ondernemer waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen;
•
de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op het kindercentrum waar kinderen worden
opgevangen;
•
de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder die over een Verklaring Omtrent het Gedrag
moet bezitten ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel Verklaring Omtrent het Gedrag en
Personenregister Kinderopvang.
Opleidingseisen
Aan de inzet van de pedagogisch medewerkers kinderopvang en pedagogisch beleidsmedewerkers/
coaches zijn kwalificatie-eisen gesteld. De kwalificatie-eisen zijn gepubliceerd in de cao
Kinderopvang.
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten (inclusief flexwerkers) en van de pedagogisch
beleidsmedewerkers/coaches zijn getoetst, op basis van de door de houder aangeboden
bewijsstukken. Deze zijn bij de houder opgevraagd en/of ingezien op het kindercentrum.
De houder heeft er zorg voor gedragen dat de beroepskrachten en de pedagogisch
beleidsmedewerkers/coaches, die zijn ingezet in de getoetste periode 05-04-2021 t/m 17-05-2021,
beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel opleidingseisen.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal
kinderen in de groep. De beroepskracht-kindratio hangt af van de leeftijd van de kinderen in de
groep. Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de
beroepskracht-kindratio gedurende maximaal drie uur per dag. De afwijkende uren moeten
vastgelegd worden in het pedagogisch beleidsplan. Beroepskrachten in opleiding en stagiairs
kunnen onder bepaalde voorwaarden formatief binnen de beroepskracht-kindratio ingezet worden.
Voor de bepaling van het aantal in te zetten beroepskrachten wordt de rekentool van 1ratio
gebruikt.
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de
(inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de getoetste periode 05-04-2021 t/m
14-05-2021 en tijdens het onderzoek op het kindercentrum getoetst. Daarnaast zijn er gesprekken
gevoerd met de aanwezige beroepskracht(en) tijdens het onderzoek op het kindercentrum.
Uit de steekproef blijkt dat de houder van het kindercentrum, op de getoetste dag(delen),
voldoende beroepskrachten inzet 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 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.
Op het kindercentrum worden geen beroepskrachten in opleiding of stagiairs ingezet binnen de
beroepskracht-kindratio.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel aantal beroepskrachten en
eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. In principe wordt een kind opgevangen in
één stamgroep, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Daarnaast
worden er voorwaarden gesteld aan de maximale groepsgrootte, het maximaal aantal vaste
beroepskrachten per kind en aan het gebruik maken van het maximaal aantal stamgroepsruimtes
gedurende de week. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een
beroepskracht van het kind die onder andere periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders
bespreekt.
Het kindercentrum staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 16
kindplaatsen. Het kindercentrum werkt in de praktijk met 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen
in de leeftijd van 2 -4 jaar.
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de
beroepskrachten met betrekking tot de periode 05-04-2021 t/m 17-05-2021 blijkt dat de opvang
plaatsvindt in een stamgroep. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep met de daarbij
behorende maximale groepsgrootte.
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Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel stabiliteit van de opvang voor
kinderen.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview (met de aanwezige beroepskrachten op 17-05-2021)
Observatie(s) (op 17-05-2021)
Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 01-06-2021)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (ontvangen op 27-05-2021 en op 10-06-2020)
Presentielijsten (periode 05-04-2021 t/m 17-05-2021, ontvangen op 27-05-2021)
Personeelsrooster (periode 05-04-2021 t/m 17-05-2021, ontvangen op 27-05-2021)
Formulier documenten kinderopvangorganisatie 2021 (ontvangen op 07-01-2021)
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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 )
Voorschoolse educatie
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
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een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
14 van 20
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-05-2021
de Djerreblomkes te Opeinde

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet kinderopvang)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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 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
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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)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(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.
(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;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet 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.
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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

: de Djerreblomkes

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Oink!

Adres houder

: Postbus 179

Postcode en plaats

: 9200 AD Drachten

KvK nummer

: 70425280

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Fryslân

Adres

: Postbus 612

Postcode en plaats

: 8901 BK Leeuwarden

Telefoonnummer

: 088-2299222

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevrouw H. Bijl

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Smallingerland

Adres

: Postbus 10000

Postcode en plaats

: 9200 HA DRACHTEN

Planning
Datum inspectie

: 17-05-2021
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Opstellen concept inspectierapport

: 21-06-2021

Zienswijze houder

: 07-07-2021

Vaststelling inspectierapport

: 07-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 22-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze n.a.v. jaarlijkse inspectie Djerreblomkes 17 mei 2021
Oink! Peuterspelen staat voor kwaliteit, de mogelijkheid om alle peuters in Smallingerland een
stabiele plek te geven om zich te kunnen ontwikkelen naast de thuissituatie. Door Covid 19 is dit in
een ander perspectief komen staan. Waar het heel “gewoon” was dat we peuters iedere dag weer
konden opvangen, een plek konden geven om zich te ontwikkelen. Blijkt nu dat er “zomaar” een
situatie kan ontstaan dat opvang helemaal niet zo gewoon is. Dat locaties dicht moesten,
medewerkers niet meer mochten werken omdat ze klachten hadden, dat peuters ineens thuis
moesten blijven en daardoor het aanbod misten wat anders zo “gewoon” was. Oink! heeft in de
periode van de lockdown noodopvang kunnen bieden en contact gehouden met de overige peuters.
Maar wat wilden we graag weer open.
In de praktijk blijkt dat het weer open gaan consequenties met zich meebracht. Veelal de vraag
“wat als….” En daarnaast het personeelstekort waar de kinderopvang, en dus Oink! ook, mee te
dealen heeft. Oink! was in de gelukkige omstandigheid dat we een aantal nieuwe medewerkers
konden aannemen. Maar door Covid 19 konden we deze medewerkers de VVE- /Piramidetraining
niet aanbieden, de medewerkers en trainers mochten niet in groepen bij elkaar komen.
Bij afwezigheid van vast personeel heeft Oink! uiteraard eerst geprobeerd om minimaal 1 VVE
geschoolde medewerker in te zetten In het uiterste geval is er voor gekozen de nieuwe
personeelsleden in te zetten zonder dat daarnaast een VVE geschoolde beroepskracht aanwezig
was zodat de groepen wel open konden blijven . Peuters hebben het afgelopen jaar al zoveel
gemist, Oink! kiest er dan bewust voor om de groepen zo mogelijk open te houden.
Vanuit het onderzoek heeft de GGD geconstateerd dat de wijze invulling van de 960 uur voor de
VVE kinderen bij de Djerreblomkes voor de medewerkers aldaar niet duidelijk was. Men kon niet
vertellen hoe kinderen gemiddeld 16 uur per week opgevangen kunnen worden. Dit is met de
medewerkers besproken, ouders kunnen gebruiken maken van aanvullende uren op een andere
locatie van Oink! waar een 5de dagdeel wordt aangeboden.
Oink! betreurd het dat de GGD adviseert tot handhaven aangezien Oink! de inzet van niet
voldoende geschoold personeel ziet als niet wenselijk. Maar dat er sprake is van verzachtende
omstandigheden. Dit is ook al eerder verwoord in het concept rapport, tijdens het proces van
onderzoek.
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