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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
Algemeen
Kindcentrum De Wenteling is een van de locatie van Kits Primair. Het kindcentrum is gevestigd in
MFA De Tille in Witteveen. Kindcentrum De Wenteling biedt peuteropvang voor kinderen van 2-4
jaar op twee ochtenden in de week: maandag en woensdag. In het pand is ook kinderopvang en
het dorpshuis gevestigd. Er is een nauwe samenwerking met basisschool De Wenteling in Balinge.
Inspectiegeschiedenis
Sinds 2016 is de peuterspeelzaal omgezet naar een kinderdagverblijf. In 2016 hebben er twee
bezoeken plaatsgevonden: het onderzoek voor registratie en het onderzoek na registratie. Tijdens
het onderzoek na registratie zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen
zijn nu opnieuw beoordeeld.
Bevindingen
De inspectie is prettig verlopen, ondanks dat het een drukke ochtend was namen de
beroepskrachten de tijd om de toezichthouder te woord te staan. De documenten zijn op tijd naar
de toezichthouder gestuurd. De meeste tekortkomingen zijn opgelost, het item bij VVE is echter
nog niet opgelost. Zie voor een verdere toelichting het betreffende domein.
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
Inleiding:
Binnen dit domein wordt het pedagogisch beleid op inhoud getoetst en 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.
Pedagogisch beleid
In het vorige inspectierapport en de daaropvolgende waarschuwingsbrief van de gemeente MiddenDrenthe (10-05-2017) staat beschreven dat bij het vorige inspectiebezoek niet voldaan werd aan
de volgende items:
-Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
-Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Bevindingen:
De organisatie heeft deze items nu voldoende beschreven.
KitsPrimair heeft een algemeen pedagogisch beleid waarin de missie en visie van de organisatie
beschreven staan:
3.1 Missie
De Missie die Kindcentra Kits Primair uitdraagt, luidt: goede, vertrouwde en leuke opvang in de
Kindcentra van Kits Primair.
De kinderopvang van de Kindcentra Kits Primair omvat een aanbod van zorg, opvoeding,
activiteiten en ontspanning voor ieder kind dat is afgestemd op de visie die het onderwijs in het
betreffende kindcentrum uitdraagt. We willen dat ieder kind, dat gebruik maakt van de opvang bij
de Kindcentra Kits Primair, daar een leuke en stimulerende tijd heeft, die een waardevolle
aanvulling is op het leven thuis en op school.
Het moet een plezier zijn om naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang van de
Kindcentra Kits Primair te gaan!
Dit alles onder het motto: Kinderopvang die kleur geeft aan ieder kind.
3.2 Visie
Kindcentra Kits Primair creëert voor kinderen een inspirerende en veilige omgeving, waar kinderen
van 0 tot 13 jaar in overeenstemming met hun leeftijd, eigen interesse en achtergrond zich welkom
voelen, verzorgd worden, spelen, zich ontwikkelen, plezier hebben, andere kinderen ontmoeten,
uitdaging vinden en respect leren hebben voor elkaar en hun omgeving en zo kunnen groeien tot
competente mensen.
Een respectvolle afstemming op de thuiswereld en hechte samenwerking tussen ouders/verzorgers
en pedagogisch medewerkers van het kind draagt bij aan een veilige, vertrouwde basis.
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Bij de Kindcentra Kits Primair willen we voor ouders/verzorgers “Partners in de opvoeding zijn”. Dit
betekent dat pedagogisch medewerkers als aanvulling op de opvoeding thuis een aandeel hebben
in het opvoedingsproces van kinderen met als doel:
Samen met ouders “een verantwoorde bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot
zelfredzame en verantwoordelijke burgers”.
Daarnaast heeft elke locatie een pedagogisch werkplan. Hierin staat beschreven hoe een dag eruit
ziet op het betreffende kindcentrum. Over kindcentrum De Wenteling staat het volgende
beschreven:
Kindcentrum de Wenteling is gevestigd in een gezellig ingerichte ruimte in Buurtcentrum de Tille in
Witteveen. De locatie is gelegen in het dorp en nabij sportvoorzieningen.
In het kindcentrum bieden wij opvang op de pov van 2 tot 4 jarigen uit witteveen en Balinge en
omgeving, zowel op vaste dagen als in de vorm van flexibele opvang.
Naast de dagindeling wordt ook beschreven wat de procedure is rondom het wennen, de
samenwerking met de basisschool en externe partijen (SamenVroegErbij 0-4 jaar), de diverse
ontwikkelingsgebieden, VVE en het kindvolgsysteem. Het vierogenprincipe heeft nu een plek in het
pedagogisch werkplan:
1.5 Vierogenprincipe
In de kinderopvang is vanaf 1 juli 2013 het vierogenprincipe van toepassing.
De groepsruimte van kc de Wenteling bevindt zich in het dorpshuis. Hierdoor zijn er voldoende
ogen en oren aanwezig. In de schoolvakanties werken de pedagogisch medewerkers vaak alleen.
Tijdens de vakanties zal er worden meegekeken en –geluisterd via een camera.
Zoals hierboven beschreven, kan het voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen op de
groep of op de locatie werkt. Dit houdt in, dat er in het geval er 1 pedagogisch medewerker alleen
op de locatie aanwezig is, een extra paar ogen of oren wordt ingezet. Met de Oudercommissie is
afgesproken hoe hieraan op de locatie invulling wordt gegeven. Voorbeelden van maatregelen zijn,
het plaatsen van ramen tussen 2 groepen, het inzetten van babyfoons, het samenvoegen van
stamgroepen, het inzetten van een stagiaire of andere volwassene als extra paar ogen en het
meekijken en –luisteren via een camera.
De beroepskracht geeft aan dat de organisatie bezig is met zowel het pedagogisch beleid als het
werkplan, het gaat om de wijzigingen in het kader van de nieuwe wetgeving (per 1-1-2018).

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de groep. Op basis van deze observaties
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 zijn naar de basisschool gegaan om te gaan gymmen. Samen met de kleuters hebben
ze Pietengym gedaan. Terug op de peutergroep doen de kinderen hun jassen uit, de
beroepskrachten zeggen dat ze hun jas op de kapstok mogen doen. Sommige kinderen doen dit,
anderen moeten even herinnerd en geholpen worden.
De beroepskracht zorgt ervoor dat de kinderen verschoond worden. De andere beroepskracht gaat
koffie zetten, de kinderen helpen. Ze stelt voor dat een kindje gaat vragen wie koffie wil. Hij krijgt
een complimentje. Er moet een nieuw pak koffie open gemaakt worden, ze betrekt de kinderen
hierbij: "Hoe kunnen we dit openmaken? Wat hebben we dan nodig? Waar moet het in?" De
kinderen vinden het erg interessant en mogen de koffie ruiken.
Drie kinderen rennen door het lokaal. De ochtend verloopt anders dan gewoonlijk, dit heeft zijn
weerslag op een aantal kinderen.
De beroepskrachten besluiten aan tafel te gaan en ze gaan zingen: "Goedemorgen allemaal. We
gaan opruimen". Daarna vertellen ze wat ze gaan doen en wat ze verwachten van de kinderen:"We
gaan samen even opruimen want we gaan eten en drinken". In het speeldeel met de blauwe
vloer ruimen de kinderen de grote kussens op, ze krijgen een complimentje. In de huishoek helpt
de beroepskracht met opruimen.
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Als de kinderen klaar zijn, mogen ze aan tafel. Een jongen wil niet. Hij huilt hard en roept "Nee" De
beroepskracht praat op ooghoogte met hem en vraagt wat er is. Hij wil niet drinken, vertelt hij. Ze
benoemt: "Ik zie dat je verdrietig bent, dat mag. Maar we hebben net opgeruimd en dan gaan we
altijd aan de tafel he?" De kinderen zoeken een plekje aan tafel, een meisje roept: "Ik wil naast
haar!". Een ander meisje gaat op dat plekje zitten. Het meisje begint te huilen. De beroepskracht
komt er bij en op ooghoogte stelt ze voor dat ze een oplossing gaan bedenken.
Als iedereen zit vraagt de beroepskracht de aandacht door kort terug te kijken naar de Pietengym
met een liedje. "Wie zag ik vanmorgen? Pietjes bij de gym. Wat heeft die piet op zijn hoofd?"
Kinderen roepen "Muts!" Er worden liedjes gezongen over pepernoten, de kindjes trommelen mee
op de tafel. "Maar zitten er pepernoten in onze tassen?" De kinderen roepen: "Nee. Banaan!" "Ik
heb paprika". De beroepskracht zegt: "We gaan gauw kijken of iedereen er is" Ze zingen een liedje
en de beroepskracht noemt vervolgens alle namen, de kinderen geven antwoord "ja juf". De
beroepskracht geeft een meisje de beurt, zij mag een ander meisje kiezen om te helpen de tassen
uit te delen. Het meisje vraagt aan het andere meisje: "zullen we met tweeën?"
Tijdens het uitdelen stimuleren de beroepskrachten het "Alsjeblieft" en "Dankjewel". De kinderen
pakken hun tas uit en zetten de bakjes en bekers op tafel. De tas gaat achter de stoel. Ze wachten
tot iedereen klaar is, dan gaan ze samen zingen. De beroepskrachten helpen de kinderen met het
openen van de bekers en bakjes. De kinderen gaan eten. De beroepskracht leest een boek voor, de
kinderen benoemen wat ze zien op de plaatjes. De beroepskracht begeleidt een paar kinderen bij
de wc. Als ze klaar zijn mogen ze hun spullen weer in de tas stoppen. Na het tafelmoment gaat de
groep buitenspelen.
De beroepskracht legt uit en vertelt. Ze gebruikt liedjes en gebaren om het te verduidelijken.
Tijdens het gesprek met de beroepskracht vertelt ze over de groep, de samenwerking met de
basisschool en dat het soms zoeken is naar de juiste personen wanneer ze zorgen heeft over een
kind. Voorheen was er een zorgleidster op de peuterspeelzaal. Het is haar wel gelukt om de juiste
personen te vinden, vertelt ze.
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
In het vorige inspectierapport en de daaropvolgende waarschuwingsbrief van de gemeente Midden
Drenthe (10-05-2017) staat het volgende beschreven:
Er wordt niet voldaan aan de volgende voorwaarde:
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bevindingen:
Kindcentrum De Wenteling is een VVE locatie. Er wordt gewerkt met het programma Uk&Puk. Dit
programma biedt ontwikkelingsstimulering op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling.
Het opleidingsplan is opgevraagd en binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder
gemaild. Het opleidingsplan voldoet.
De organisatie heeft het punt uit de waarschuwingsbrief nog niet opgelost: Er wordt in totaal 6 uur
VVE aangeboden. Dit is onvoldoende: Er moet 10 uur VVE aangeboden op een groep, ongeacht of
er kinderen zijn met een VVE-indicatie:
De peuteropvang is maandag en woensdag geopend van 08.30 – 11.30 uur (H 1.2 locatie
werkplan)
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

6 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-11-2017
Kindcentrum De Wenteling, locatie Witteveen te Witteveen

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of
per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Protocol vierogenprincipe

Website (www.kitsprimair.nl)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan (januari 2017)

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017-2018)
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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.
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

Verklaring omtrent het gedrag
Op het hoofdkantoor van KitsPrimair zijn de VOG's van beroepskrachten en kantoorpersoneel
steekproefsgewijs gecontroleerd. Er zijn acht dossiers van beroepskrachten en twee dossiers van
kantoorpersoneel bekeken: er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
De gecontroleerde diploma's voldoen aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
De kinderen zijn in de leeftijd van 2-4 jaar, de groep kan uit maximaal 16 kinderen bestaan. Er
zitten momenteel 14 kinderen op de groep. Er is één stamgroep bij Kindcentrum De Wenteling.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Wanneer er meer dan acht kinderen aanwezig zijn, in de leeftijd van 2-4 jaar dan moeten er twee
beroepskrachten aanwezig zijn op de groep. Er staat een vast team op Kindcentrum De Wenteling.
Er zijn 14 kinderen met twee beroepskrachten aanwezig. Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Er wordt Nederlands gesproken.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Website (www.kitsprimair.nl)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Inleiding:
Binnen dit domein is gekeken naar

de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE)

meldcode Kindermishandeling

vierogenprincipe
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het vorige inspectierapport en de daaropvolgende waarschuwingsbrief van de gemeente Midden
Drenthe (10-5-2017) staat beschreven dat de volgende items niet voldoen:
-De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
-In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
Bevindingen
Bij de start in 2016 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. De maatregelen zijn opgenomen in een
actieplan. Ook is er een gezondheids- en veiligheidsverslag, waarin beschreven staan hoe er met
bepaalde risico's wordt omgegaan. De risico-inventarisatie is in oktober 2017 opnieuw uitgevoerd,
hiermee is aangetoond dat de risico-inventarisatie jaarlijks uitgevoerd wordt.
In het actieplan, veiligheidsverslag en gezondheidsverslag worden de risico's beschreven en de
acties die er genomen zijn, waaronder afspraken en huisregels.
De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken over het handen wassen tijdens het
verschonen. De beroepskrachten hebben aangegeven hier extra op te zullen letten, conform wat
beschreven staat in het gezondheidsverslag:
Risico 1 = klein
Wat is het risico: kind komt via ongewassen handen leiding in contact met ziektekiemen
Actie: De pedagogisch medewerker wast voor en na iedere maaltijd haar handen en na ieder
toiletgang.
Verantwoordelijkheid: De pedagogisch medewerker(s).
Uitvoerder: De pedagogisch medewerkers zien er zelf op toe en collega’s spreken elkaar erop aan.
Wanneer: Na iedere maaltijd of toiletgang, dagelijks.
Risico 17 = klein
Wat is het risico: Kind komt door onzorgvuldig gewassen handen groepsleiding in
contact met ontlasting/ urine
Actie: Huisregel: “Altijd handen wassen na het verschonen en toiletgebruik”.
Verantwoordelijkheid: De pedagogisch medewerker(s). Men is bekend met de afspraken
betreffende handen wassen.
Uitvoering: Pedagogisch medewerker(s).
Wanneer: Dagelijks.
Er wordt nu voldaan aan de voorwaarden.
Meldcode kindermishandeling
In het vorige inspectierapport en de daaropvolgende waarschuwingsbrief van de gemeente Midden
Drenthe (10-05-2017) staat beschreven dat het volgende item niet voldoet:
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
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Bevindingen
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud en werkwijze van de meldcode
kindermishandeling.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Vierogenprincipe
Het document "procedure 4ogenprincipe kinderdagopvang" is als bijlage toegevoegd in de mappen
bij het pedagogisch beleid en beschrijft de visie en borging van het vierogenprincipe op de locaties.
Ook is een hoofdstuk toegevoegd aan het pedagogisch werkplan (1.5 Vierogenprincipe)
De beroepskrachten staan met z'n tweeën op de groep.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Protocol vierogenprincipe

Sociale kaart

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan gezondheid

Huisregels/groepsregels

Meldcode kindermishandeling

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan (januari 2017)
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Ouderrecht
Inleiding:
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en
informeert inzake het beleid.
Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum en de aansluiting bij een
geschillencommissie.
Informatie
In het vorige inspectierapport en de daaropvolgende waarschuwingsbrief van gemeente Midden
Drenthe (10-05-2017) staat beschreven dat het volgende item niet voldoet:
-De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats
Op de website www.kitsprimair.nl staan de inspectierapporten. Ook is hier informatie te vinden
voor ouders over het beleid, de organisatie en de locaties.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Oudercommissie
Kindcentrum De Wenteling heeft een oudercommissie. De documenten voldoen aan de
voorwaarden.
Klachten en geschillen
De organisatie heeft geen klachten ontvangen. Dit is gebleken uit de klachtenvrij-brief van de
Geschillencommissie. Om die reden zijn deze voorwaarden niet beoordeeld.
Gebruikte bronnen:

Interview

Reglement oudercommissie

Website (www.kitsprimair.nl)

Pedagogisch beleidsplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)
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De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 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)

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de
vaste stamgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één
werkzaam is op de groep van het kind.
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.
(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 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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)
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(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; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling 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)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(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; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
- voedingsaangelegenheden van algemene aard;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
- openingstijden;
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kindcentrum De Wenteling, locatie Witteveen
http://www.kitsprimair.nl
16
Ja

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

:
:
:
:
:

Stichting Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411LB Beilen
65486757
Ja

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

:
:
:
:
:

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Midden-Drenthe
: Postbus 24
: 9410AA BEILEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

22-11-2017
01-12-2017
08-12-2017
12-12-2017
13-12-2017
13-12-2017

: 13-12-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
In volgorde zoals de zaken benoemd zijn, zal ik ingaan op de genoemde bevindingen in het
rapport.
Bij ‘Pedagogische praktijk’ staat vermeld dat de beroepskracht vertelt over de samenwerking met
de basisschool en dat het soms zoeken is naar de juiste personen. De peuteropvang is
georganiseerd in de locatie Witteveen en niet in Balinge bij de rest van integraal kindcentrum
(IKC). Hierdoor is de aansturing en ook de ondersteuning van de zorg versnipperd. Het is de visie
van Kits Primair om kinderen in één IKC op te vangen, daarom zijn we op zoek naar
mogelijkheden om dit op korte termijn te realiseren.
Bij ‘Voorschoolse educatie’ staat vermeld dat de locatie twee dagdelen open is en niet tenminste
10 uur per week VVE aanbiedt. Op dit moment zijn er geen kinderen die volgens de criteria voor
VVE in aanmerking komen. Vanaf januari 2018 is er wel één leerling die in aanmerking komt voor
extra VVE-ondersteuning. Vanaf dat moment zal er een VVE- aanbod van 10 uur geregeld zijn.
Voor het overige rest mij te melden dat de peuteropvang in IKC De Wenteling met veel plezier de
peuters opvangt en begeleidt in hun ontwikkeling. Het doet ons goed dat de pedagogische praktijk
wederom zo positief omschreven is.
Koos van Riezen | directeur-bestuurder Stichting Kindcentra Kits Primair
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